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 مقدمة
 

يد ساً ج ضيات تدري تدريس الريا سيراً ، اً إن  مراً ي  ، ليس أ
شاق ملٌ  هو ا ير، ف لب ،مث ير المطا ثال، كث سبيل الم لا   ،ا
يةيتطلب مهارات  ية اال ية تربو مادة  ، واستعدادات فرد ألن 

من  ، الرياضيات لم تكن سهلة التعلم ير  سبة لكث ها بالن كما أن
، دروســها غيــر ممتعــة ،مخيفــة ،غامضــة ،غريبــة ، الطــ ب
ثر  عوبة تجعل من ثمة اوامل و .مملة ،جافة هسه المادة أك

من أي  ،أو ً . من غيرها يداً  أنها سات طبيعة مجردة أكثر تجر
ياً  .مادة أخرى سلة ، ثان ضيات متسل ضيع الريا فإسا  ، أن موا

هم الموضو ع حدث تق ير في فهم أي منها فإنه يؤثر الا ف
يراً الا  ، ثالثاً  . السي يليه ماداً كب مد اات تعلم الرياضيات يعت

ليم  ، رابعاً  . لمدرس أكثر من المواد األخرىا يتم تع ما  غالباً 
مة قة قات هم، الرياضيات بطري بة ، دون ف دون أي  ، دون رغ

خا ة المسائل  ، في بعض المجا ت ،خامساً  .سياق له معنا
 لهــسا ، أداًء جيــداً دون فهــم ، األداء لطالــبيمكــن ل ، العدديــة

فإن . المعلم فإن م ااب التعلم غالباً   ي حظها لب لسلك  التغ
الــتمكن مــن الرياضــيات يتطلــب مــن و الــا هــسه ال ــعوبات

تسوق  و وال برالمتعلم استعدادات خا ة كا نتباه والتركيز  ال
يل و األنماط و الجمالي لألرقام قوة في التفكير المنطقي والتخ

 . اؤل والجهد والمثابرةـوالتس

ضاً أن  ضيات أي مدرس الريا من  لب  ما يتط يق سيك عا لتحق
ها سية من هداف أسا غي ، أ هدف الب  قل و ال سب ا ته ك غاي

ـــتعلم ـــةو الم ـــية والتربوي ـــة النفس ـــق الفعالي ـــب و تحقي تحبي
عةو الرياضيات ها ممت ستهاو جعل متعلم الا درا هسا ال  حمل 

ضياتو . التأمل بهاو هدف المنطقي للريا هو  ال خر   ، هدف آ
الـــسي يركـــز فيـــه المـــدرس الـــا التركيـــب الضـــروري 

ية والمحاججةوا شديد الا و ، لموضواي للمحاكمة العقل الت
لي  ، الروابط والع قات في الرياضيات وتعزيز ا ستنتاج العق
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 . والقدرة الا التعامل مع األفكار المجردة ،وا رتقاء به

ي في النها هو  نا  سي ل هدف الرئي ير أن ال في  ةغ ساادة  الم
ضيات ليم الريا سين تع ضاياتعو تح خ ل ق من  ها  ية  لم تربو

في  : هيو نسكر منها في هسا الكتاب ، كثيرة سية  اائم أسا د
الع قـــة بـــين فلســـفة الرياضـــيات و ، الرياضـــيات التربويـــة
ية ضيات التربو ضياتو ، والريا في الريا هم  قات و ، الف تطبي

ــهآرا ــنفس بياجي ــالمي ال ــكيو  ء ا ــل و ، فيكوتس ــات ح إااق
ســبة فــي اآل ت الحاو ، دور الحســاب الــسهنيو ، المســألة
ضياتدور األسرة في تعليم و ، المدارس ضيات و ، الريا الريا
هــسه القضــايا تمثــل مقــا ت  . مضــامينها التربويــةو الشــعبية

ــةتبتك ــ ت متفرق ــي مج ـــها ف ــا ونشرت ــةب ، ه ــات متباين  ، أوق
مســاادة المعلــم لــيعلم الرياضــيات هــو يجمعهــا جــامع واحــد 

   . أفضل ـةبطريق

 

 الحكيم أحمد محمد جواد محسن                           

 م ٤٠٠٢/ ٨١/٢دمشق في                                  
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 )*( داائم أساسية في الرياضيات التربوية
                     

لدان  من الب يد  يام دأب العد لا الق كا ستمرة إ  حة بحر ، م
التـي تشـمل المحتـوى الرياضــي ، تجـاه الرياضـيات التربويـة

كة  (evaluation) والتعليم والتقييم ومن هسا المنطلق فإن حر
تتضــمن تغيــرات أساســية فــي محتــوى المــنه   اإل ــ ح
سي ليم، الدرا ساليب التع في أ في ، و ادادو مين إ في ، المعل و

قف وفي طرق ا ختبارات و، التطوير المهني التقييم وفي موا
ــاس ــة الن ــع . اام ــي المجتم ــدم ف ــن أن التق ــرغم م ــا ال وال
ــــاني ــــورة  اإلنس ــــة وث ــــة والتكنولوجي ــــورات العلمي والتط
ية، المعلومات ية أهم لدوافع الخارج ثر ا من أك عد  ير أن ، ت غ

Zheng (4991 يـــرى أن الدراســـات النظريـــة للرياضـــيات )
 ســاساألأثنــاء العقــد الماضــي هــي التــي وضــعت ، التربويــة

كة  يدة اإل  حالضروري لحر حل  . الجد يد الا: وهي التأك
والبعــد ا جتمــااي ، والــم نفــس تعلــم الرياضــيات ، المســألة

 . الثقافي للرياضيات التربوية

 

 التأكيد الا حل المسألة 

ـــات  ـــن أن الدراس ـــرغم م ـــا ال ـــاثال ـــل  واألبح ـــول  ح ح
المســألة اديدة ومتنواــة ومســتمرة منــس أن وضــع جــورج 

ــا  ــام بولي ــن الحل ا ــهير البحث ا ــه الش ــد ، م4911كتاب فق
ية  ضيات التربو سي للريا شعار الرئي سألة هو ال كان حل الم

بالتركيز ، اتنيأثناء الثماني ية  حيث أو ت المؤسسات التربو
سبيل ، الا حل المسألة في الرياضيات المدرسية منها الا 

ثال يات ، الم في الو  ضيات  سي الريا قومي لمدر لس ال المج

                                                 
في الدوحة )*( ية ((  لة )) الترب في مج قال  هسا الم عدد  ، ُنشر   ، ٠٣٨ال

 م ٨٩٩٩سبتمبر 
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 ( ولجنــــة كوكروفــــت البريطانيــــةNCTM,1980حــــدة )المت
(Cockroft report,1982) هــو ، والمق ــود بحــل المســألة

 واألســاليباســتعمال تشــكيلة متنواــة مــن المعرفــة والطــرق 
ضية لة ب ورة ، الريا سائل  ، فعا حل م يةل ير نمط ير ، غ غ
ها مسائل بما (non routine problems) متكررة ية في ، واقع

من . ن الرياضيات نفسهاوأخرى منبثقة م نا  اإلشارةو بد  ه
ضيات في الريا قدرة  فات ال حد تعري لا أن أ كون ، إ هي أن ي

ــدة ــا حــل مســألة جدي ــادراً ال ــرد ق ــال ، الف ــن ضــمن المج م
من . المألوف لديه كون  قد ت لسا فإن القدرة الا حل المسائل 

ية لتعلم أهم تائ  ا ثر ن فرد  ، أك كون ال ندما ي قدر ا بنفس ال و
 ل حـــل المســـائل يمكنـــه الـــتعلم ب ـــورة مســـتقلةقـــادراً اـــ

(Klausmeier,1980) .  والمســألة كمــا هــو معــروف تختلــف
ــسي يقــوم بحــل المســألة  إس . (exercise) اــن التمــرين أن ال
قة خا ة أسلوبليس لديه  حل ب ورة  أو طري لا ال تؤدي إ

يز  (Zheng,1994) ويرى . مؤكدة كرة الترك أن مجرد طرح ف
ضيات ي، الا حل المسألة في موضوع الريا مة  عد خطوة ها

تمثل تحو ً كبيراً في مفهوم  ، بسبب أن هسه الفكرة، التربوية
شر  ، أي أن الفكرة بحد ساتها، الرياضيات التربوية رفض مبا

ليم ، للمفهوم التقليدي للرياضيات التربوية قة التع خا ة طري
ـــن  ـــتعلم ا ـــل المعلومات ونزاة ف ـــل ال ـــة الا نق القائم

يق  كن  . التطب لق يم هسا المنط من  ناكو قول أن ه ث ثـة  ال
حل المسألة التركيز   ة تت ل بـانا ر رئيس كد   الا   يؤ

ينبغـــي للت ميـــس أن يتعلمـــوا  ، أو ً  :هـــي (Zheng) اليهـــا
أي . الرياضيات ان طريق نشاطات وممارسات لحل المسائل

مل  هي  ا ضيات  فة الريا ليم  (doing) أن معر ما أن التع ك
فة يجب أن  من  معر يركز بدأب واستمرار الا  العمل بد ً 
قومي  كما (knowing that) بالشيء  يو ي بها المجلس ال

والمق ـــود بمعرفـــة  . (NCTM,1984) لتعلـــيم الرياضـــيات
قوانين ، بالشيء اد و قوم الا قوا ما ، هي المعرفة التي ت ك
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سعينات  في الت ضيات المدرسية   . تم تعريفها في كتاب الريا
عي، نه بحل المسألةأ ، ثانياً  نا واق ها مع تي ل لك ال ، خا ة ت

وأن  ، يســتطيع الت ميــس أن يتعرفــوا الــا قيمــة الرياضــيات
قة ب ثر ث ضيةي بحوا أك نا. قدراتهم الريا شير ه بد أن ن  ، و 

من  إساأنه  ية  هدف أو الغا سير ال لم يكن التلميس قادراً الا تف
استطاع  إسافمث ً  ،فلن تكون لها قيمة بالنسبة له، الرياضيات

اددين ية ضرب  ير  ، أن ينجز ب ورة  حيحة امل نه غ لك
ية هسه العمل ستعمل  كن أن ت تا يم  أو، قادر الا ا ستنتاج م

ما  قو ً  إساالقول  جواب مع مة  ، أم    كان ال ني أن ث هسا يع ف
ضيات لم الريا من  إس . خطأً ما في تع نه  سية  أ األسباب الرئي

يؤكــد اليهــا قســم التربيــة والعلــوم  التــي، لتعلــيم الرياضــيات
( أهميتها Dept. of Education&Science,1989)  البريطاني

قة  . في تحليل المعلومات واألفكار والترابط فيما بينها ما الث أ
المقــدرة الــا نقــل  ، فــيمكن أن تعنــي ، بالقــدرات الرياضــية

لم  جل تع من أ لتمكن  سبيل توسيع ا في  ضية  هارات الريا الم
ن الهـــدف النهـــائي للرياضـــيات أ ، ثالثـــاً  . ينموضـــوع معـــ

ية حل  ، التربو في  يس  قدرة الت م سين  لا بتح غي أن يتج ينب
والــا وجــه خــاد مســاادتهم فــي تعلــم التفكيــر  ، المســألة
ضياً  بويين . ريا من التر يد  فإن العد اام  شكل  لوا  ، وب قد قب

ـــة إن حـــل المســـألة ـــرة القائل هـــي محـــور  ، ودامـــوا الفك
التــي هــي الــا العكــس مباشــرة  ، درســيةالرياضــيات الم

ية ضيات التربو يدي للريا هوم التقل لق  ، للمف هسا المنط من  ف
هي الموضوع الرئيسي  حل المسائل غير المتكررة    ي بح

ـــــــي الرياضـــــــيات المدرســـــــية  ـــــــة اإل ـــــــ ح ف لحرك
(Romberge,1991) كمــا هـــو  ، فــي الوقـــت ساتــه ينبغـــيو

حل، معروف يد ب قد تف وهي ، المسألة تشجيع أساليب أخرى 
 . المحاولة والخطأ والتخمين والتقدير والحدس
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 التأكيد الا الم نفس تعلم الرياضيات

ية ضيات التربو جه الريا تي توا سية ال  ، إن أحد المشاكل الرئي
هــي كيفيــة  ، العمليــةو بشــكل واســع مــن النــاحيتين النظريــة

 نفســــية التــــي تعــــد مشــــكلة ؟تســــهيل تعلــــم الرياضــــيات
(psychological)   كمـــا يقـــولSkemp المتخ ـــد فـــي  

سة ، النفس الم فيو الرياضيات ية درا كد الا أهم  حيث يؤ
 إنشــاءها كيفيـة والـا، فـي الرياضــيات (Structure)البنيـة 

 الرياضيات وظيفتها التي تعد في رأيه جوهر الم نفس تعلمو
(Skemp,1971) . سة المف لة و فإن الدرا هسا المنطلق  من 

ية  ية العقل فس للعمل لم ن ضوع ا شكل مو ضيات ت لتعلم الريا
مق  . (Zheng,1994تعلم الرياضيات) يل المع فإن التحل هسا  ول

يعد الخطوة الرئيسية نحو  ، لطبيعة تعلم الرياضيات وتعليمها
يرى   . ان السؤال السابق اإلجابة سات   Zhengو أن الدرا

المت ــلة بــسلك تعــد نقطــة الضــعف فــي الرياضــيات التربويــة 
تالي: ، أحد أسباب هسا الضعفو. اليوم  يكمن في ا نف ال ال

لسا  ، إن معظم الماء النفس   يعرفون الكثير ان الرياضيات
مة  ية العا كون مقت رة الا النظر ما ت اادًة  ساتهم  فإن درا

لتعلم لا  ، ل بادئأو ا ضيات الم لم الريا في تع جداً  ية   . األول
الا معرفة ومن جهة أخرى فإن الماء الرياضيات   يكونوا 

لنفس لم ا في ا قا أامالهم  لسا ،كاملة بالتطورات الجديدة  تب
فإن  من ثمو . في هسا المجال في مستوى الخبرة والممارسة

ضيات ب ورة  لم الريا فس تع لم ن مة ا سي إلقا منه  األسا ال
كدليل  ، المية عام  لنفس ال لم ا هو أن نأخس النتائ  الحديثة لع
لي ،  امل ط ق بتح لم من أجل ا ن ضافية لخ و ية تع ت إ

ــنفس أن . الرياضــيات ــم ال ــة لعل ــت الدراســات الحديث ــد بين وق
قل خارجي للع عالم ال ساً لل ست انعكا هي لي فة  هي  ،المعر بل 

شييد  لة للت ية فعا مةامل لا قائ سابقة ا فة ال برة المعر . والخ
(Glasersfeld,1989) ــــد أن الخطــــوة  (Zheng,1994) ويعتق

الرياضيات هي التحول من وجهة األولا لبناء الم نفس تعلم 
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ية ل ستقبالالنظر التقلي سلبي د لا (passive reception) ال  إ
ضيات (constructivismيدية )يالتش النظر وجهة . لتعلم الريا

لك  لا س ضيات  أوباإلضافة إ لتعلم الريا ية  ية العلم  ن النظر
ــتعلم العــام مــع  ــنفس ال ــم ال يمكــن بناؤهــا بمجــرد تركيــب ال

ها  إدخالمثل   ،الرياضيات لة الي المحتويات الرياضية أو أمث
ولكن بد ً من سلك ، النظري لعلم النفس التعلم العام اإلطارفي 

في  التعويل الا الدراسات المباشرة لظواهر ومشاكل خا ة 
ــة للدراســات  ــائ  ا يجابي ــم الرياضــيات با سترشــاد بالنت تعل

لنفس لم ا ثة لع ش، الحدي ظر الت هة الن لتعلميدييخا ة وج . ة ل
هسا  في  سألة  اإلطارو حل الم ية  ثة لعمل سات الحدي عد الدرا ت

جاه هسا ا ت في  يدة  ية ج حل . بدا سية ل نب النف ما أن الجوا ك
ية  سات نظر من درا سع  شكل وا ها ب تم التق ي ان سألة  الم

حدة في ربطها ، وتجريبية في الو يات المت تم التوسع  حيث 
لس في وا لنفس المعر لم ا ثل ا يادين م . كاء ا  طناايمع م

(Kadigevic, 1993) . 

كون ، كما أن ا تجاه الرئيسي لعلم النفس المعرفي هو أن   ي
مقت ــراً الــا  الســلوك المنظور بــل أن ينفــس إلــا معالجــة 

بمــا فيهــا التخــزين وا ســترجاع ، المعلومــات الداخليــة للعقــل
ولسا يمكن  (Mayer, 1982). والتمثيل وتكوين المعرفة وهكسا

با شاات ظر الت هة الن سية ، يديةير وج جة الرئي ها النتي لا أن ا
وإسا كانــت فكــرة التركيــز الــا  حــل ، لعلــم الــنفس المعرفــي

ــدي للرياضــيات  ــوم التقلي المســألة هي رفــض مباشــر للمفه
ضيات، التربوية لتعلم الريا ية  خا ة  ، فإن الدراسات المعرف

من وجهة النظر التشييدية حول تعلم الرياضيات قدمت المزيد 
يراً و ، اآلراءو المناقشات هاً كب جسبت انتبا ها  سبب فإن لهسا ال

 . في مجال الرياضيات التربوية

ية  ،يديةيوقد برزت التش ته السات متعلم معرف التي يشيد فيها ال
ــابقة ــه الس ــتعمال معرفت ــال باس ــات ، بشــكل فع ــد ا تجاه كأح

وقــد تكــون . النظريــة المهيمنــة فــي الرياضــيات التربويــة
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ش لم ، ةيدييالت في ا باحثين  ها ال تي قبل فاهيم ال ثر الم من أك
 أمثـــال   ، نفـــس تعلـــم الرياضـــيات الـــا نطـــاق واســـع

Skemp و  Glasersfeld   و  Zheng  و  Ernest   . 

وقــــد انبثقــــت التشــــييدية فــــي الــــتعلم اــــن البنيويــــة 
(Structuralism) بياجيــه انــد (Piaget)  الــسي درس البنــا

سما تي  ظره ال طوري( هامن ضمن وجهة ن لنفس الت لم ا  )ا
نا  شاف الب لة اكت فل ومحاو قل الط ية لع سة التطور أي الدرا
ــه ــة لدي ــدركات العقلي ــوء الم ــن وراء نش ــي تكم ــية الت  النفس

ته  (4912)جعفر وتوضح هسه النظرة كيف يشيد الطفل معرف
قع ست مجرد أو، من خ ل التعامل مع الوا لتعلم لي ية ا ن امل

فة هي ، تراكم للمعر اادةبل  كر إ ناء الف لة لب ضمن . فعا وتت
ينظم ، العقل البشري بأن، ا اتقاد، البنيوية اند بياجيه حين 

ــا  ــزة للبن ــإن مــن الضــروري تشــييد مجمواــة ممي نفســه ف
ية في النها ية،وهي  ها ، الرياضية المنطق تي ميز نا األم ال الب

ـــاكي ) ـــة والترتيـــب  (Bourbakiبورب ـــي البنـــا الجبري وه
ية طرح بيا. والتوبولوج قد  يث يجو حل ح من المرا سلة  ه سل

نا هسه الب شييد  في ت فرد  ند ال فة ا مو المعر ما . تن ية ك والبن
تة  (4917يعرفها الجابري ) من الع قات الثاب هي  منظومة 

ان  ها  طرف في غض ال مة ب عض التحو ت منظو طار ب في إ
خاد  ها ال لا كيان سها ا حتفظ بنف ها وت نة ل العنا ر المكو

مر وتعتني بما يجري فيها من ال ستلزم األ تحو ت ودون أن ي
ـــا  الخـــروج مـــن حـــدودها أو إضـــافة أي ان ـــر جديـــد إل

قادات  . انا رها هت انت قد واج ية  نسكر أن البنيو بد أن  و 
نا لسكرها ه نا أن. اديدة   مجال  شير ه بد أن ن  Skemp  و 

ــن البنيويــة حيعــد  ــا  إلــاب الخطــوة الكبيــرة ل نتقــال م
في كتا تي أوضحها  شييدية ال   The Psychology of  بهالت

Learning Mathematics  اام يدة  . 4912  في طبعته الجد
 هيــــبنــــاءات مفاهيم فقــــد ااتبــــر أن الــــتعلم هــــو تكــــوين

(Conceptual Structures) تترابط وتعال  بواسطة الرموز ،
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بـأن البنـاء الفعلـي لنظــام ، هيـوسلـك بالتأكيـد الـا فكـرة بياج
كل  شيء هو (Conceptual System) مفاهيمي ستطيع  ما ي

 سكرهــا، للتشــييدية مبــادئثمــة ســتة . فــرد أن يفعلــه لنفســه
 Skemp   ( يمكن تلخي ها كاآلتيKadigevic,1993:) 

االم  - لا  مي إ ما تنت ثر م مي ل احبها أك فة تنت إن المعر
 . الوجود المستقل

 .   يمكن نقل المعرفة من المعلم إلا المتعلم -

، تجزيئـــي بأســـلوبفتـــه الـــا المـــتعلم أن يكـــّون معر -
 . باستعمال تعلمه السابق

جزءا، إن العمليات العقلية - عد  ية  ت ية العقل كل البن من  ًً
 . مترابط (whole) التي تنظمها في كل  

 . ساتها البنية المعرفيةقد تنبثق ت رفات مختلفة ان  -

غي  - باراألينب عين ا ات توى ، خس ب قاً للمح لتعلم وف ية ا بن
ســواء كــان شخ ــاً أم ، والمعلــمالــسي ســيتم تعلمــه 
 . الحاسوب أم غيره

ضيات لم الريا فس تع لسي ، وهكسا ن حظ أهمية دراسة الم ن ا
والتجريــد  اإلدراكيتضــمن أيضــاً الميكانيكيــات النفســية مثــل 

لتعلم ، والتوازن شييدية ل عة الت هم الطبي التي تعد ضرورية لف
 . في المدرسة

 

 التربويةالبعد ا جتمااي الثقافي للرياضيات 

ته  قافي وتأثيرا مااي الث عد ا جت لا الب وأخيراً  بد أن ننظر إ
ا، الا الرياضيات التربوية في التفا ية  له أهم فردي بما  ل ال

هاالرياضيات  المتبادل في تعليم ية ، وتعلم عة ا جتماا والطبي
ــة  ــة وبيئ ــزات التكنولوجي ــات والمنج ــوز والع ق ــة والرم للغ

فة أي البحث في نمو ا، التعلم لمعرفة لدى المتعلم ونمو المعر
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ــة والتطــور التكنولوج ـــالمفاهيمي ــوعـ ــرى  . ي المتن  ( وي

Zheng4991( تماايــة أن ثمــة ثــ ث مــؤثرات للدراســة ا ج
مع ،   ً أو. الثقافية للرياضيات ينبغي الينا دراسة ثقافة المجت

ساني ية اإلن ضيات التربو سة الريا في درا ساس  ية وأ . كخلف
. مثل الرياضيات التربوية سمات الزمن الحاليولسا يمكن أن ت

الجديـــدة  اإل ـــ حكمـــا أن أحـــد الجوانـــب المهمـــة لحركـــة 
ية ضيات التربو لا ، للريا مع  نااي إ من مجت قال  هي ا نت

ثر (Information society )   مجتمع معلوماتي يقدم بدوره أك
هو ، ولسا فإن الهدف النهائي لها. الدوافع أهمية لهسه الحركة

ل يةخ ضيات التربو من الريا نوع  لزمن   ، ق  جات ا بي حا يل
ــب ــالي فحس ــا، الح ــا  وإنم ــل التكنولوجي ــكل كام ــتعمل بش يس
ية لع ر . الحديثة أيضاً  ضيات تربو ني أن نخلق ريا وهسا يع
سكر وثيقــة المــؤتمر الــدولي نــوفــي هــسا المقــام . المعلومــات

ـــدورة الخامســـة واألربعـــون حـــدث تُ  ( 4991) للتربيـــة ال
وجيــات الجديــدة للمعلومــات تغيــرات هامــة فــي جميــع التكنول

وتأثيرهـا فـي التعلــيم  ، جوانـب الحيـاة ا جتماايـة والثقافيــة
كن ، مزدوج:فمن ناحية مات أداة يم تشكل تكنولوجيات المعلو

ومن ناحية ، شؤون التعليم وإدارةأن تسااد في املية التعلم 
مضموناً ثانية أ بح استخدام هسه التكنولوجيات في حد ساته 

 . للتعليم 

ــاً   ــن أ، ثاني ــل م ــافي للرياضــيات جع ــااي الثق ــد ا جتم ن البع
ضاً الطبيعة ا جتمااية لتعلم الرياضيات وت . عليمها واضحة أي

ؤديه األفراد في الرياضيات ينبغي أن يأن تشييد المعرفة  معو
جب أن ، جميعهم أداًء مستق ً نسبياً  شاطات ي فإن مثل هسه الن

ــي  بي ــل ف ــمن تتوا  ــي أن تتض ــة وينبغ ــة اجتمااية معين ئ
كسا قد وتحسين وه حيث ، امليات تعبير وات ال ومقارنة ون

ومن هنا تبرز أهمية وجهة  أنها في الواقع تشييد اجتمااي 
التي تستند في  Vygotsky  (4941-4911)كي سنظر فيكوت
ــاريخي  األ ــل ــه التطــور الت ــسي يؤدي ــدور الحاســم ال ــا ال إل
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فــي ح ــول امليــة  اإلنســانيللنــوع  ي(الثقــاف )ا جتمــااي:
ند  في ا سانالنمو المعر لك  اإلن تا الرشد وس لة ح نس الطفو م

 األدواتواســـــتخدام  اـــــن طريـــــق  ـــــنع )وتطـــــوير(
، الماديـــة:المنجزات التكنولوجيـــة والفكريـــة والثقافية:اللغـــة

وبجانـــب  (4912)جعفـــر ، والع قـــات واإلشـــاراتالرمـــوز 
ض قة ، ياتالطبيعة ا جتمااية لتعلم الريا كن أن تظهر حقي يم

مون به المعل لسي يلع لدور ا لة وسط، ا عد حا لسي ي بين ، ا ما 
ية بمجم ظام الترب ية، لهن هداف الترب خرى . وأ بارة أ ن أوبع

واجـب المعلـم هـو تنفيـس جميـع أهـداف الرياضـيات التربويــة 
اام شكل  في ، ب حددة  لة م حددين وحا بة م هة طل ند مواج ا

 . التعليم

ثاً  تأثي ،ثال ناك  يرة اس اً ره ية كب قافي  أهم مااي الث عد ا جت للب
ية ضيات التربو كل ، للريا لا  ظرة أو الت ور إ ية الن هو أهم

ألن سلــــك لــــه اــــدة  ، هــــامــــن تعلــــيم الرياضــــيات وتعلم
ضياتأ، مسببات:أو ً  لم ريا كل مع له)بواي أو ، ن  يؤدي ام

وفي . دون واي(تحت نفوس نظرة معينة للرياضيات ولتعليمها
قع عد ن تأ الوا ضيات ي ليم الريا هاراً ع عة  إظ يللطبي  ةا جتماا

ظرةأ، ثانياً . للرياضيات التربوية هسه الن ما ، ن أهمية  قدر  وب
يس كن ، يتعلق األمر بالت م لم ي ضيات  لم الريا في أن تع من  تك

سب ضيات فح في الريا فة  شييد للمعر ية ت ضاً ، امل ما أي وإن
خاس قدات وات طورات والمعت من الت عين  قدر م قف  لتشكيل  مو

يمارس تأثيراً  الرياضياتكما أن الموقف من ، من الرياضيات
يةكبيراً حتا الا دراسة ال ضيات العال في الريا ما، متعلم   وإن

ومن هسا المنطلق يعتبر المجلس القومي لمدرسي . لكل حياته
حدة يات المت في الو  لتعلم أ (NCTM,1989) الرياضيات  ن ا

ـــاء ـــبح إلاط ـــيات و لكي ي  ـــة للرياض ـــاً  قيم ـــرد واثق الف
ية هدفين للرياضـيات التربو ته أول  قد أخـس . بقدرا وأخيـراً ف

حاثفي  اً كبير اً واهتمام مكانةً ، البعد الثقافي وا جتمااي  األب
 . (Ernest,1993والدراسات الجارية الا سبيل المثال )
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ضيات 4997) لسونيجيفري هوسون وبراين و - (  الريا
ترجمة خضر األحمد وموفق ، المدرسية في التسعينات 
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 . جنيف، الدورة الخامسة واألربعون
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إلا الرياضيات  ياتمن فلسفة الرياض
)*(التربوية

 
 

النشاطات الفعلية و هل ثمة  لة وثيقة بين فلسفة الرياضيات
ضيات حث فـي و ، في الريا ساليب الب من أ لك  ضمن س ما يت

ها؟و الرياضيات ها وتعلم مة  في تعليم هل ث خرى  بارة أ أو بع
ية  شاطات الفعل ضيات الا الن سفة الريا أي تأثير ملموس لفل

له   ، ي الرياضيات؟ ولإلجابة ان هسا التساؤلف برز اتجاه يمث
hengZ)١( وErnest)(هناك ا قة متينة  أنيرى  ، اغيرهمو ٢

الرياضــيات و الرياضــيات التربويــةو بــين فلســفة الرياضــيات
البحوث الحديثة في فلسفة الرياضيات  نأ ،من منطلق ، ساتها

ــديولوجي الضــروري  ــدمت األســاس األي ــي ق ــة هــي الت لحرك
ية اإل  ح ضيات التربو في الريا ف . الجديدة  لسا  سفة إو ن فل

ــن  تمــارس تــأثيراً بالغــاً الــا مســتقبل  أنالرياضــيات يمك
لوم ، الرياضيات ب ورة اامة ية الع مع بق حال  هو ال  .مثلما 
الخاد بالتطورات الجديدة في  ا تجاهمن هنا فأن البحث في 
ــة ــي ، الرياضــيات التربوي ــي  الت ــا ف ــداتتجل ــل  لتأكي ــا ح ال

مااي المنطقو ، الم النفس تعلم الرياضياتو ،المسألة  ا جت
تمثل مفهوماً يخد الرياضيات  ، الثقافي للرياضيات التربوية

س التربوية السي يال ال سية ح ؤالين: ما ـجوهره األفكار األسا
وانــد . الرياضــيات  مــاسا تعنــي معرفــة و  هــي الرياضــيات

فواتين ه سد الن تين يتج هم س النقط سفة  الم سته فل لسي مار ا
 . الا الرياضيات التربوية  الرياضيات

 

 الرياضيات من وجهة نظر سابقة

 ، لفتــرة طويلــة، أن فلســفة الرياضــيات كانــت، مــن المعــروف

                                                 
عدد   )*( ية،  ال عة األردن ُنشر هسا المقال في )) المجلة الثقافية ((، الجام
٤٠٠٨،  ١٤ .  
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مة  أوواقعة تحت تقليد من  دراسات األسس   سما بأز ما ي
كـــان الموقـــف المشـــترك لجميـــع المـــدارس  إسن . األســـس
ضيات في دراسة الرئيسية سس الريا تي ، أ ية ال وهي المنطق

ـــــري  ) ـــــا ف ـــــل)( Frejeيمثله ـــــووايته(  Russelوراس د ي
(Whitehead) ،(والشـــكلية التـــي يمثلهـــا هلبـــرتHilbert) 
ــيةو ــ الحدس ــرو يالت ــا ب ــار (،Brouwerر )ويمثله ــو ااتب  ه

 . (4)من المعرفة الرياضية  ً هيك ، الرياضيات

يل المنط، الواقع وفي من التحل مل  ية كان يأ ية الداخل قي للبن
جل  أن تضع، للمعرفة الرياضية من أ ضيات  أساساً ثابتاً للريا
قة  شكلة د بدحل م لا األ ضيات إ بد  و. أو  حة الريا من  

ــا اإلشــارة ــث ث المــسكورة ، هن ــي المــدارس ال ــاحثين ف أن الب
ــ ه ــن ، أا ــد م ــوا العدي ــد حقق ــائ   ق ــةالنت ــالمنطق ، المهم ك

ا ســـتد ل التكـــراري ونظريـــة المجمواـــات و، الرياضـــي
ها هة هسا. وغير لق ، من ج ما يتع قدر  خرى وب من جهة أ و
ان والباحث فقد ابتعد هؤ ء، باألهداف النهائية األمر ن كثيراً 

ــفة  ــة فلس ــدت دراس ــسا غ ــيات ل ــة للرياض ــاطات الواقعي النش
م إلا 4190راكدة بعد فترة الع ر السهبي ما بين  الرياضيات

أن المــسهب ، إليــه هنــا نشــير مــا م تقريبــاً ولعــل أبــرز4910
ــــدي للرياضــــيات بااتبارهــــا هــــيك ً تال ــــة  قلي مــــن المعرف
  ســبيل و مطلقــة ومتسلســلة بشــكل  ــارمالو موضــوايةال

ــح ، إل ــ حها ــانبين اأض ــن ج ــد م ــت تهدي ــول  تح ــا يق كم
Ernest ، ًــا ــاً وخارجي ــداخلياً . داخلي ــات ، ف ــت المفارق ــد بين لق

(Paradoxes( ضات ظام أ( Antinomies( والتناق سس الن ن أ
ست ضي لي ها الريا ترض ل ما يف نة ك هسا . أمي في  ما زاد  وم

( Incompleteness)  األمــر هــو بــروز نظريــة اــدم ا كتمــال
 ( التـــــي بينـــــت أن الطريقـــــة البديهيـــــةGodelلجـــــودل )

(Axiomatic لنظم قائق  ا كل ح لا  ستحوس ا ها أن ت (   يمكن
ية تتضمن أي أن معظم النظريات الرياض، الرياضية المطلوبة

جــاء رفــض التركيــز  ، وخارجيــاً  . قضــايا غيــر مف ــول بهــا
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ــدي لفلســفة الرياضــيات أســس راســخة  إقامــةهــو  و، التقلي
ناً  فباإلضافة. للمعرفة الرياضية ير ممك لك غ مة  ، إلا أن س فث

اـــدم رضـــا لهـــسه القـــراءة المحـــدودة لفلســـفة الرياضـــيات 
  . ووظيفتها

 

 مواقف جديدة

شرين القرن من اتيلقد برزت في الستين ش ، الع سي ب كل رئي
لوم سفة الع تأثير فل حت  ها ب، ت جاء ب تي  ، Kuhn(1)خا ة ال

ظواهر  عض ال ضياتب سفة الريا جال فل في م يدة  تي ، الجد ال
غي . مثلت بدورها مرحلة انتقالية للمواقف األساسية حيث ينب

مــا فيهــا ب، ياضــيات أن تهــتم بطبيعــة الرياضــياتلفلســفة الر
ضيات، رياضياتممارسات الماء ال قات الريا نة ، وتطبي ومكا

 . الرياضيات في الثقافة اإلنسانية

هــو ااتبـــار  Zhengلــسا فـــان الموقــف الجديـــد كمــا يـــرى 
شر إبداايةطات نشا، الرياضيات كل  للب كون هي من أن ت بد ً 

 وجهة   يطلق اليه . معين محدد من المعرفة في الرياضيات
 .   النظر اإلنسانية للرياضيات

هسا  فأن، المقارنة مع وجهة النظر التقليدية للرياضياتف لكلس
تؤكــد وجهــة  ،أو ً  :المتغيـرات التاليــة يتضــمن الفهـم الجديــد

ولكون الرياضيات . النظر الجديدة الا مبدأ تطور الرياضيات
 ، اً ومتحجر اً ساكن ئاً للبشر فهي ليست شي إبداايةهي نشاطات 

ستبقا  قات و كل األو في  ير  ها تتغ ستقبلتولكن في الم ير  . تغ
ما يت قدر  ها   لوب ضيات فإن ية للريا شاطات اليوم مر بالن األ

ــدة ــات معق ــل بالضــرورة املي متضــمنة بوجــه خــاد  ، تمث
بارات ياً  .التخمين واألخطاء وا خت ضيات أ ،ثان طور الريا ن ت
سب ية فح ية تراكم ما ، ليس امل ضم تغ  وإن ية ي يرات نوا

بيعـــة البرهـــان الـــا ســـبيل المثـــال التحـــول فـــي ط. أيضـــاً 
لك  لا ت حدس الهندسي إ مة الا ال لك القائ وموا فاته من ت
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. المعتمــدة الــا الحجــ  الحســابية فــي التحليــل الرياضــي
ضاً  ، وأخيراً  سانية أي ظر اإلن ضيات  ، تؤكد وجهة الن أن الريا

نا ها مع ها الا  ، تشمل النشاطات التي ل غي تعريف لسا   ينب
 . هامعنا ل أنها معالجة آلية لرموز  

السي ، (Hersh) (5)ويؤكد هسه النظرة االم الرياضيات هيرش
جزءاً  ،يرى أن للرياضيات وجود أو واقع ها  ند ااتبار فقط ا

ان أ معو، من الثقافة اإلنسانية نها تبدو سرمدية ومع ومة 
طأ ية ، الخ ية تاريخ ية ثقاف ظاهرة اجتماا ها  هسا . فإن لا  وا

ضيات  ، األساس يرش ف سفة الريا سم ه لا مجمواتينق  ،إ
( Main streamداــا إحــدى المجمــواتين با تجــاه الســائد )

ــرى  ـــباإلنسواألخ ــ انيينـ  Humanists and) ينارجـوالخ

Mavericks) . ـــــرى ـــــث ي  ،والخـــــارجون اإلنســـــانيونحي
سانيأ ،الرياضيات شاط إن ها ن جاه  ،ن يرى أ حاب ا ت ما  بين

( Inhumanأن الرياضيات نشاط   ا قة له بالبشر ) ،السائد
شر ) فوق الب يرش. (Superhumanأو  بين ه ما  مة  ،ك أن ث

أي أن ثمــة  ،ف ســفة   يمكــن ت ــنيفهم بالت ــنيف الســابق
 . تداخ ً بين هاتين المجمواتين

 

 اتجاهات أخرى في دراسة فلسفة الرياضيات

يرة  لة كب ثل نق ضيات تم سانية للريا وكما أن وجهة النظر اإلن
سفة  تنها فتحأف ،لألفكار األساسية اتجاهات جديدة لدراسة فل

ـــيات ـــول ، الرياض ـــا يق ـــاك ، Zhengكم ـــق ،أو ً فهن  المنطل

فمــن الواضــح أن جميــع  ،ا جتمــااي الثقــافي للرياضــيات
حديث في  ، المتخ  ين بالرياضيات في المجتمع ال لون  يعم

ــة معينــة ــسا فــ ،بيئــة اجتمااي عــات نهم أاضــاء فــي  مجتمأل
ياً  ضية  فعل قة . ريا في الحقي ظم المتخ  ين ن أو هدف مع

ضية ، بالرياضيات بارات ريا  ،هو الح ول الا  يغ أو ا
وتعد  ،مقبولة الا نحو موحد من المجتمع يمكن تمثيلها بلغة



 25 

التــي لهـا شـأن مــن قبـل أفــراد  مهمـةحلـو ً لتلـك المســائل ال
كمــا أنهــا مســتندة الــا حجــ  أو أســاليب مقبولــة ، المجتمــع

مع في الو. ب ورة اامة من المجت قعو لدور أ ،ا هسا ا ثل  ن م
الفرضي لمجتمع الرياضيات القائم الا الفرد المتخ د في 
الرياضــيات هــو بــروز مــا يطلــق اليــه  الثقافــة الرياضــية  

لدوافع . فحسب إضافة إلا سلك يمكننا في هسه الحالة دراسة ا
من أالا مستوى ضيات  قول . وقوانين تطور الريا كن ال ويم

د ونتخس من المجتمع اإلنساني أننا نستطيع تجاوز امل أي فر
ضيات تاريخي للريا طور ال سة الت ية لدرا له خلف من  ، بمجم و

تشــير إلــا أن فلســفة  ، الواضــح أن مثــل هــسه الدراســات
لا  ية إ ضية اليوم شاطات الريا من الن طورت  الرياضيات قد ت

 . (Macroscopicالدراسات الموسعة )

ية ن النشــاطات الرياضــأفــ ،وحســب وجهــة النظــر الموســعة
ن أوبشــكل خــاد فــ. امليــات اقليــة أيضــاً  هــي ، بمجملهــا

ناء ية ب قع امل في الوا عد  ضيات ت في الريا فاهيم  كوين م . ت
نا شير ه بد أن ن هي  ، و  ضية  نات الريا كل الكائ ليس  نه  أ

هي ،أشياء لها وجود في العالم التجريبي بداااتمن  وإنما   إ
لدقيق. التجريد حث ا ناء الب نه أث هم، لسا فإ كون  ليس الم أن ت

 أنيمكننا  أي   ،تجريبيةة كائنات معينة لها أو ليس لها خلفي
حدس لا ال عول ا ستد ل )، ن لا ا  لسي ( Deductionبل ا ا

ــاظرة ــه مــن التفســيرات والتوضــيحات المن إسن . نح ــل الي
أي أن  ،امليــة التجريــد فــي الرياضــيات هــي نشــاط للتشــييد

ــية ــات الرياض ــيرات وال، الكائن ــن التفس ــيدت م توضــيحات ش
ــاظرة ــن  ، المن ــي يمك ــاء المنطق ــات البن ــه بواســطة املي وأن

ضية نات الريا من  للكائ ها  ناظرة تحويل بدااات  الم قل  إ الع
سبب   الوجود المستقل الخارجي   إلا   الداخلية فحسب وب

ـــالم  ـــات الرياضـــية ليســـت أشـــياء مـــن الع أن بعـــض الكائن
فإن درا كاألاداد ،كما سكرنا، التجريبي ية  نات التخيل سة الكائ
أي أنه  ، اادة تكوين إينبغي أن تتضمن املية   ، الرياضية



 26 

ياً  قل فعل من الع ناظرة  ضية الم نات الريا شييد الكائ غي ت  ، ينب
كن  غة يم ساادة الل شكيله  بم تم  ت ما  يث  اهبح لا  إرجا إ

 .  العنا ر الداخلية للعقل 

شييدية  ) ،ثانياً  هي م طلح  ،(Constructivistمع أن  الت

جداً لف سفة  اً لكنه مألوف ،يد في االم الرياضيات التربويةجد
ضيات لم  ،الريا في تع شييدية  ظر الت بزوغ وجهة الن فإن  لسا 

ها ضيات وتعليم من  ، الريا قا ً  تداداً أو انت باره ام كن اات يم
ــة ــا الرياضــيات التربوي ــي . فلســفة الرياضــيات إل ــا ينبغ وم

في هو أن بعض معلمي الرياضيا ، م حظته هنا ت قد وجدوا 
لوم منهجاً  سفة الع ضيات وفل سفة الريا الدراسات الحديثة لفل

مين. لهم في التعليم من المعل يد  يرى العد طاق  هسا الن في  ، و
لوم سفة الع في فل ية  ثورات العلم شة ال ضوء مناق لا  ن أ ،ا

 ،(Conceptual Conflictتشــكيل  التعــارض المفــاهيمي  )
ضيات هو طريقة ضرورية وفعالة للنهوض با لتفكير في الريا

 . خا ة في ت حيح أفكارهم الخاطئة ، اند الطلبة

ـــراً  ـــافي للرياضـــيات  ،وأخي ـــااي الثق ـــق ا جتم ـــإن المنطل ف
ضح ، التربوية شكل وا ية  ،يتماشا ب سات ا جتماا مع الدرا

شرة ضيات مبا ية للريا مو. الثقاف قدم معل ثال  سبيل الم لا   ا
مفهومــاً جديــداً ،  مجتمــع الرياضــيات  الرياضــيات تمــث ً بـــ

ية  ضيات التربو مع الريا مي  ،يداا  مجت لسي يتضمن معل ا
ادادالرياضيات والباحثين في الرياضيات التربوية ومديري   إ

معلمــي الرياضـــيات والمشـــرفين الــا منـــاه  الرياضـــيات 
ية ضيات التربو طط الريا ضعي خ بارات و ،ووا ضعي ا خت وا

 . هكساو في الرياضيات

 . مفهوم  مجتمع الرياضيات  والتمثل به كل سلك انسجاماً مع
ن أهـم جانــب لمجتمــع الرياضــيات التربويــة هــو أن جميــع أو

يشــاركون فــي مفهـوم الرياضــيات التربويــة لدرجــة  ئهأاضـا
 . كبيرة
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 الع قة ما بين فلسفة الرياضيات وتعليمها

لفلســـفة  اً ا قـــة أو تـــأثير قـــد يبـــدو للوهلـــة األولـــا أن  
هاالرياضيات الا تعلي لك ،م ير س هو غ مر  كن األ يرجع و ، ل

فرد ية ألي  ضية السات فة الريا لا أن المعر األهداف و السبب إ
ية ما المعرف في  ،لتخ د  خدم  طة وت كون متراب ما ت باً  غال

خ ل  ،تكوين أو إاادة تكوين كل منهما من  ما تظهر  واادة 
ــنه   ــواد الم ــي م ــيم أو الفلســفات المتضــمنة ف أســاليب التعل

يدة ولك. الدراسي كون بع ن السي يح ل هو أن هسه القضايا ت
ــه ألمــر . أو منف ــلة اــن دروس الرياضــيات المدرســية وأن

ثال  ،غريب جداً  سبيل الم ضية الا  يات الريا كون النظر أن ت
ها يلإفالمدرس   يشير . غير أنه   أحد يعلم بسلك، مفيدة جداً 

يس   يعرفو ما يعرفو، هانوالت م كل  ها نو هو أن من  اجزءه 
ــنه  الدراســي ــر  ،الم ــك غي ــرش  إنســانيوسل ــول هي ــا يق كم

(Hersh)،  قة ضيات وثي سفة الريا لا أن فل كد ا نا يؤ وهو ه
ــيم الرياضــيات كمــا ينتقــد اآلراء الفلســفية . ال ــلة جــداً بتعل

ية  ـًً  السي سكرناه سابقاـ  ل تجاه السائد ير تربو ها غ ويعتبر
ــا ســبيل المثــال، وتتعــارض مــع الفهــم فة تــرتبط الفلســ ،ال
شكلية با سـتظهار األمـر الـسي أدى بكثيـر مـن الطلبـة أن  ،ال
ـــوا الرياضـــيات ـــسا  . يكره ـــر أن ه ـــفة  غي ـــي أن ف س يعن

شكليين  ضيات  ال يدو ،الريا تدريب با ستظهار نيؤ كن ، ال ل
قة  مع طري عي  شكل طبي سجم ب ضيات تن شكلية للريا النظرة ال

ظرة . التعليم ا ستظهاري سانيةأما الن ها اإلن ضر   أن الا  ت
قل يدة ،األ كون مف قد ت قد  ،و لتف لا  أنز ضيات لألسفل إ الريا

سية ، األرض ية النف من الناح يع  ناول الجم في مت ها   ،وجعلت
ألنهــا مجــرد أحــد  ،أن يتعلمهــا أي فــرد إمكانيــةوزادت مــن 

ومن هنا فإن السي ينبغي التركيز . األشياء التي يفعلها األفراد
كمــا أن  ،ق الرياضــياتاليــه هــو الحــل وا ستكشــاف وتطبيــ

قل  جرد ن من م ثر  ضمن أك بات يت ها  ضيات وتعلم ليم الريا تع
مل والمشاركة  ، المعرفة والقوانين األمر السي يتطلب منا الع



 28 

من جهة ومن جهة . كمخت ين مبداين في الرياضيات هسا 
أخـــرى وكمـــا هـــو معـــروف أن للرياضـــيات وتطبيقاتهـــا 

لغــة ونشــاط متســاوية فــي  اً جــسور ، وللتخ  ــات األخــرى
طة يادين مرتب فة م نواع المعر مت لة  ، البشر فقد أ بحت أ

 . وغير منعزلة

ــ إسن ــن ك ـــم ــن تحلي ــا ســبق يمك ــفة ـل م ــين فلس ــة ب ل الع ق
حيث أن المفهوم التقليدي ، التربوية اتـالرياضيو اتـالرياضي

ــر  وجهــة النظــر  ــا حــد كبي ــة يعكــس إل للرياضــيات التربوي
ضيات  قة للريا نب وبج ،المطل لك ا تي أس سة األسس ال ن درا

ية  ، أشير لها أا ه هي التي قدمت بعض األسس األيديولوج
يدة  ضيات الجد كة الريا لا  حر ضرورية إ هرت  ، ال تي ظ ال

كان الوجه . العشرين القرن ات منيأثناء الستين قع  في الوا و
ية  ية المنطق لا البن يد ا هو التأك ثة  ضيات الحدي يز للريا المم

ضياتالان كيفية للمعرفة الرياضية و ومن  ،تفكير تجاه الريا
 . هنا يمكن رؤية تأثير أ حاب مسهب األسس

ـــيات  ، والخالصةةة  ـــفة الرياض ـــين فلس ـــة ب ـــة ا ق أن ثم

قد  ضيات التربوية، بر الريا ثم ا من  ية و ضيات التربو والريا
ستقبل  لا م ما ا نوع  من  تأثيراً  ضيات  سفة الريا مارس فل ت

 . الرياضيات ب ورة اامة
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 )*(ما المق ود في الفهم في الرياضيات
 

ـــــالفهم ـــــاً   ينف ـــــم ب ـــــة ارتباط  إن الرياضـــــيات مرتبط
(Understandingوالتطبيــق ).  ــر أن الفكــرة العامــة اــن غي

كن  ، ضيات كونـها موضوااً ينبغي فهمه بعمقالريا بحيث يم
ــة ــه بفعالي ــاً مح ــلة قيمــة للرياضــيات  ،تطبيق ــن دائم ــم يك ل

التي من نتائجها الشائعة هو تعلم الرياضيات دون  ،المدرسية
فالعديد من الكبار يعترفون بأنهم غير قادرين الا تسكر  .فهم

في المدرسة ها  تي تعلمو ضيات ال من الريا نت   .الكثير  إس كا
هارات  قائق والم من الح تقدم في زمانهم الا أنـها مجمواة 

قدمها  . ينبغي حفظها لسلك ااتبرت اإلجابات ال حيحة التي ي
ما ، التلميس بسراة سة موضوع  عد درا هم ،ب لي  الا الف . د

لكــن قــدرة التلميــس الــا تقــديم إجابــات  ــحيحة وبســراة   
ستو ان الم قاً  شراً دقي ماً مؤ طي دائ همتع من الف عالي   . ى ال

كه فرد أو   يمتل كه ال شيئاً يمتل ليس  هم  ، فالفهم هو  ألن الف
بدل ب ورة أو ،يتغير بدرجة كبيرة كرة يت فرد ألي ف هم ال ن ف

وفهم األفكار في الرياضيات ينبغي أن ينمو ويتعمق  ،مستمرة
كار  .ابر المراحل المدرسية مع األف يس  مل الت م ندما يتعا وا

وفــي  .فــإنهم ســيكّونون فهمــاً أكثــر تعقيــداً  وحلــول المســائل
هم لتعلم دون ف قة أن ا نس  ، الحقي شكلة متوا لة م ثار م قد أ

كما كان موضوااً  .م الا األقل ٨٩٣٠األاوام األولا لسنة 
لمناقشــات  وأبحــاث واســعة لعلمــاء نفــس وتربــويين طــوال 

ما  . (4)أاوام اديدة قاً اا بين  ،غير أن ثمة اتفا ب فة خا ة 
بــــويين المخت ــــين بالرياضــــيات بمــــا فــــيهم معلمــــي التر

هو أ ،الرياضيات ضيات  ليم الريا سية لتع ن أحد األهداف الرئي
م. بفهم هسا الموضوع  ا رتقاء ال و غي  هسا المنطلق ينب ن 
                                مساادة كل تلميس لتنمية الفهم الت وري واإلجرائي المعلمين

                                                 
عدد   ()* في ال يال ،  دمشق،   ناة األج ، ٦١نشر هسا المقال في مجلة  ب

 .٤٠٠١ يف 
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(Conceptual and Procedural Understanding)  كل في 
لم يكن هناك إجماع  ،غير أنه لسوء الحظ .جوانب الرياضيات

لسلك لم  ، حول ما  المق ود  بفهم الرياضياتبنفس الدرجة 
في والي .يكن هناك تعريف مشترك للفهم هم  فإن إدراك الف ه 

يمتد من ا سترجاع البسيط  قد، تباين تبايناً كبيراً يالرياضيات 
قائ بداع أو اكتشـاف امـل فـي ، ق الرياضـيةللح  إلـا تقيـيم إ

 . كالتو ل إلا برهان نظرية جديدة ،الرياضيات
 

 الفهم  ريفاتتع

ظرة  ، عب قياسه ، عب تعريفه ،الفهم ولسلك فقد تباينت الن
كما استعمل في  ، تعريفاً محدداً  إلا املية الفهم وإلا إاطائه

ن التعلم والفهم في ففي مناقشتها العميقة ا . سياقات مختلفة
يران ، الرياضيات لا Kieran) (7)أشارت ك ظرة إ لا أن الن ( إ

فــي  ، الــا ســبيل المثــال ،الســنين طــوال قــد تغيــرت الفهــم
 متضمناً في التعلم السبعينيات )من القرن الماضي( كان الفهم

ــق  كــان  يســاوي أو يعــادل مــع كــل مــن و التعــرف والتطبي
طورةوخل ت إلا أن الفهم    والتحليل ظاهرة مت  ، . . . هو 

غيــر أن مســـتوى معـــين مـــن الفهـــم يكمـــن فـــي كـــل تعلـــم 
                                      . للرياضيات

ــيم ــد رأى ول ــلأن (  Willams) (4)وق ــي شــيئاً مث ــم يعن  :الفه
سي بادئ األسا  ،ةتفسير أو تنظيم خبرة معينة ااتماداً الا الم

من  برةووفقاً لسلك فإن هسه الطريقة  لي للخ ثل العق هي  ،التم
لب ان ظهر ق بالحفظ  لتعلم  لتعلم   ،نقيض للتعلم  األ م وا وا

تدريب لخ ،بال االم . إ هم  ارف الف ما  لنفس والمتخ د  ك ا
( بقولــه: إن فهــم شــيء مــا  Skemp) (1)بالرياضــيات ســكمب

له ) في مخططAssimilateيعني تمث  )(Schema) ئم هسا  ،م 
هم ية للف عة السات نا المخطط . يوضح الطبي نا أن مع شير ه ون

أن  ،فبالنسبة إلا سكمب ،اند سكمب يختلف انه اند بياجيه
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مستقلة  ،البنا  الت ورية أو المخططات لها وجود اند الفرد
شديداً  . ..ان الفعل طاً  طة ارتبا ها مرتب يه أن يرى بياج بينما 

مل . بسلسلة من األفعال هو اا في نظرية سكمب أن المخطط 
ساب  فةنشط  كت مل المعر قومي و . ( 5)وتكا قاً للمجلس ال وف

حدة يات المت في الو  ضيات  فإن NCTM) (1)لمدرسي الريا  )
حينمـــا يكـــون  ،الت ميـــس يفهمـــون الفكـــرة فـــي الرياضـــيات
فاهيم ، باستطااتهم النظر إليها من مداخل متعددة وربطها بم

كار  ،وخبرات أخرى في أف ير  ية للتفك ستعمالها كحجر زاو وا
يران  .يداً أكثر تعق مع رأي ك فق  كما أن تقرير هسا المجلس يت

(Kieranية جم الم وج .( بأن الفهم هو املية نام في مع اء 
أن الفهم هو إدراك معنا الظاهرات أو  ،(2)النفس لفاخر ااقل

تدقيق ستعمل دون  اام ي هو م طلح  مل و مات أو الج  .الكل
بــن ث ً أن انجــد مــ ،وإسا رجعنــا إلــا قــواميس اللغــة العربيــة

ــك  (1)منظــور فــي لســان العــرب يقــول أن الفهــم هــو: معرفت
لب شيء بالق ا مو . ال غة واإل في الل جد  في المن أن  (9)ورد 

هو هم  كه ت ور :الف شيء وإدرا عروس .ال تاج ال في   :(40)و
بين  . فهم األمر )المه وارفه بالقلب( فرق  فيه إشارة إلا ال

فهم فهو سراة الفهم والعلم إس أن العلم مطلق اإلدراك وأما ال
ها لا غير ية إ من األمور الخارج لنفس  هم  .انتقال ا يل الف وق

وبنفس المعنا جاء سكر الفهم في  . ..ت ور المعنا من اللفظ
 :(44)قول الشاار الجاهلي المتلمس الضبعي

ــــيمته ـــات شـ ـــدر واآلف  الغ

 

ـــل               ـــه مث ــوب لـ ــافهم فعرق  ف

قوم ، دة للفهمالمتعد باإلضافة إلا هسه التعريفات  من ي ناك   ه
نواع لا أ كانكلوزي ) (47)بتقسيمه إ فرق  مث  ي ( Cangelosiف

ويرى أن الت ميس يبدون  .بين الفهم الحرفي والفهم التفسيري
ضمني    فهماً حرفياً إسا  كانوا قادرين الا ترجمة المعنا ال

قادرين الا  .لعبارة معينة ويبدون فهماً تفسيرياً إسا   كانوا 
ثي ت استد  قديم تم ستطيعون ت بارة وي ضمني للع ل المعنا ال
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سكمب. لتوضيح ما تتضمنه هسه العبارة  ما أن  ( Skemp) ك
ــم ــن الفه ــواين م ــاقش ن ــم  :ن ــالفه (  Relationalي) اتالع ق

ــي ــم األدات ــاو (Instrumental) والفه ــات بينهم ــد  .الفروق فق
ــ ــم الع ق ــاسا اتأوضــح أن الفه ــل ولم ــاسا تفع ــة م  ، ي  معرف

ير  )أي تطوا اد دون تفك نه  القوا لا أ تي ا هم األدا يق لف ب
  . (القوااد أو القوانين دون واي

ناو شارة ه من اإل بد  لوم ) ،  قام ب ندما  نه ا لا أ ( Bloomإ
ساادوه ية (44)وم ضعوها فـي  ،بت نيف األهـداف المعرف وو

سية ستة ف ول رئي سط ، ترتيب هرمي يحتوي الا  من األب
 ،والــتفهم )ا ســتيعاب (، المعرفــة :إلــا األكثــر تعقيــداً وهــي

يل ، والتطبيق يب ،والتحل ييم ،والترك فة  .والتق ند المعر فإن ب
هم  من ف ضرورة الا أي درجة  لسي   يتضمن بال هو فقط ا

إ  أن الخمســة مســتويات األالــا مــن األهــداف ، الرياضــيات
من الفهـم فة  لب درجـات مختل ية تتط ما يـسكر أن  .التربو وم

فة ) ما المعر كدحسب  لوم( تؤ ية  يرى ب يات العقل لا العمل ا
ها و لتسكر قدمت ب تي  قة ال بنفس الطري مات  سترجاع المعلو ا
قدم .تقريباً  ما ت في وضع  ،في ضوء  مدى ال عوبة  تتضح 

هم لك أ ، تعريف محدد للف لا س يفأضف إ كل تعر جة ، ن  بحا
التــي بــدورها  ، لتعريفــات أخــرى للم ــطلحات الــواردة فيــه

 ،اإلدراك : ومن هسه الم طلحات .بينها تتشابك وتتداخل فيما
سير ،المخطط ،التمثل ، التفهم ،ا ستيعاب لخ ،التف ما أن  . إ ك

جادا  وهي ثمة إشكالية أخرى  في إي ترجمة محددة  خت ف 
ية لا العرب هسا الموضوع إ  ، لبعض الم طلحات التي تخد 

ثل:  ضاً( Comprehensionم بالفهم أي ناً  ترجم أحيا تي ت  ، )ال
  ًApperception ، Perception . 

لك كل س مع  قول ،و كن ال ني  ،يم ضيات يع في الريا هم  إن الف
ية يات العقل من اآلل كري ،تشكيلة واسعة  مل الف ستداي التأ  ت

ـــيو ـــكل منطق ـــل بش ـــات والتعلي ـــتقراء ،إدراك الع ق  ، وا س
لسي  ،والتفسير ،وا ستنتاج نا ا والغود بعمق أكبر في المع
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يشمل الفهم القدرة الا التحويل  كما. يتضمنه موضوع معين
في  ،من  يغة إلا أخرى هان  ومتابعة أسلوب التفكير في بر

 ،وفي توضيح طريقة حل مسألة أو موقف معين ، الرياضيات
ية  ان كيف فاهيم و بين الم لروابط  ان ا حري  حث والت أي الب

في . تسلسل الخطوات والقدرة الا معرفة المعطيات والطلب 
ــو ،نــد رياضــي ــهإيجــاد ال ــره ،روابط القائمــة في  ،ومــع غي

ية ية  ،وتحليله إلا انا ره األول عة الداخل ستج ء الطبي أي ا
ــر  ــا غي ــع إل ــة والتطل ــواجز المعرف ــر ح ــراق الفك ــه واخت في

أي قــوة فــي ا ستب ــار والقــدرة الــا رؤيــة  ،المعــروف
       . الع قات ما بين انا ر المعطيات

 

 مؤشرات الا الفهم  

هم   نعتقد أن ثمة  ع عرف الا وجود الف وبة كبيرة في الت
ــين ــدى المتعلم ــوارات  ، ل ــق الح ــن طري ــك ا ــان سل ــواء ك س

ية ، الشخ ية شاطات الكتاب خ ل م حظة و ،أو الن من  لك  س
كن  . اإلجابات الخاطئة وال حيحة ئة يم فمن اإلجابات  الخاط

حدوث عالتعرف الـا أن بـعض األغ ط  معقول   ومتوق  .ال
 . مجوجوبعض آخر بليد وم

ــب  ــنم اــن فهــم الطال ــوع األول ي والفــرق بينهمــا هــو أن الن
لب  للسؤال وينطوي الا ا تجاه كن الطا له ول حو ح سليم ن ال

به  ايخفق في التو ل إل اارض يرتك النتيجة المرجوة لخطأ 
عاكس . أثناء سلك جاه م سير بات  . في حين أن اإلجابة البليدة ت

يضاً الا اإلجابات وما ي دق الا اإلجابات الخاطئة ي دق أ
 . فـــبعض الحلـــول ميكـــانيكي ورتيـــب ومـــألوف : ال ـــحيحة

وهــو الــسي ينبغــي  ، والــبعض اآلخــر ينطــوي الــا ا بتكــار
ثال . (41)تشجيعه سبيل الم قوم بحساب ، الا  لسي ي يس ا التلم
يعني أنه لم يفهم أو لم  ، ( مباشرة ٤/٣×  ٢/١×)٣المقدار 

حيــث يمكــن كتابــة  ، يســتفيد مــن خا ــتي التبــديل والتجميــع
انــدها تكــون الحســابات  ٢/١( ×٤/٣×٣) :المقــدار كــاآلتي
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بين  .أسهل يز  في التمي ختلط األمور  حدث أن ت ومع سلك قد ي
ستظهار فظ األ م أو ا  هم والح في  . الف لك خا ة  هر س يظ

ــوانين الرياضــية  ــات واســتنتاج الق ــراهين النظري ــات وب إثبات
ها(و )كالهندسية ظون فبعض  . الجبرية وغير مين يحف المتعل

ية طوات المنطق هم للخ لب دون ف هر ق ان ظ هان  من و .البر
سا  ندما ين لك ا لسي يحفظ وس متعلم ا شف ال الطريف أننا نكت

ها تي يلي لا الخطوة ال فز إ سياً  ،إحدى خطوات البرهان فيق نا
ية من الخطوات المنطق أضف  .أن هسه الخطوات هي سلسلة 

ز بــين ا ســتظهار إلــا سلــك ثمــة إشــكالية أخــرى فــي التمييــ
ــا واحــدة ــرغم أن مبادئهم ــا ال ــسكر وال ــه مــن  ،والت ــر أن غي

 والعمليــات التعريفــاتو المفــروض أن يــتم تــسكر القــوانين
ــواي ومعرفــة  كمــا و ــة ب أســاليب الحــل والمحاكمــة المنطقي

يس كاراً أو  ،ن حظ أن العديد من الت م مون أف ندما يفه حتا ا
هــا فــي مواقــف ا قــات رياضــية فــأنهم يعجــزون اــن تطبيق

ــا ــا حــد م ــة إل ــس و .(45)مختلف ــل هــؤ ء الت مي ــإن مث ــسلك ف ل
سية ،الا سبيل المثال ،ربما يفهمونو يتسكرون  ، نظرية هند

ــي  ــد الحاجــة لهــا ف لكــنهم   يســتطيعون أن يســتخدموها ان
عض المؤشرات  . مواقف أخرى لة ب نا باألمث سوف نوضح ه

ني أن فهم الري إس أن .(41)لا الفهم في الرياضياتا اضيات يع
 : المتعلم قادر الا

هوم  -٨ ضمن مف فاهيم و بين الم ما  قات  لا الع  عرف ا الت
عين طرح ، م مع وال بين الج قة  ثال الع  سبيل الم لا  أو  ، ا

متعلم  ، األسيةو بين الجداول اللوغاريتمية بحيث إسا أاطي ال
ع = د فإنه يجب أن يكون قادراً  س ــ :  الا سبيل المثال

 والعكس بالعكس ، س = د+ع : نتاج أنالا ا ست

 : و بالمثل الا المتعلم أن يتعرف الا أن

 ب لـــو
  س ع=

) إن   لـــو   هـــو  سع = ب   

 اخت ار إلا اللوغاريتيم ( 
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 لو س+ لو د  إن  لو )س د ( و 

هسه وتحدي ، تمثيل المفهوم بطرق مختلفة -٤ بين  لروابط  د ا
 . والتحــول والنقــل مــن تمثيـل إلــا آخــر بســهولة ، التمثـي ت

 :  يجب أن يكون المتعلم قادراً الا تحويل ، الا سبيل المثال

  ٢/٣ س ــــ ٤/٣إلا  د=   ٢=  د٣ س ـــ٤

موس  كما الا المتعلم أن يكون قادراً الا النقل من تمثيل مل
بالعكسوالع ، إلا رمزي أو إلا تمثيل آخر يه  ، كس  ما ال ك

المســتقيم  (Slope)أن ميــل  ، أن يتعــرف الــا ســبيل المثــال
ـــات  ـــه باســـتعمال المثلث ـــن تمثيل   (Trigonometrically)يمك

ما ية  بارو ، بااتباره ظل زاو سياً باات فاع هند سبة  ا رت ه ن
ير ، (rise over run)   الا ا متداد   سبة التغ  ، والا أنه ن

  . أيها يكون مناسباً 

قف  -٣ التعرف الا البنية التحتية للرياضيات الكامنة في مو
عرف الا  . معين متعلم أن يت جب الا ال الا سبيل المثال ي
 :  أن

 :هي نفس شكل المقدار ٩=  ٤(٢+ )م/ ٣/هـ(٨) 

 ٩=  ٤+ د٣س 

ن  م هـــي المعكـــوس الضـــربي فـــإ ٨ن=×كـــسلك إسا كـــان  م
لا  ن)النظير ضربيو ، ( إ كوس ال هي المع ير إن  م   ( )النظ
لا  ن مة   . إ متعلم أن يتعـرف  ، وب ورة اا لا ال يجـب ا
يث أن  ي ٨ـب  ي  = ب   * ب  الا أن هو  = ب  ح

 . *العن ر الحيادي بالنسبة للعملية 

ــاً  -٢ ــا ســبيل  ، التوا ــل مــع الرياضــيات شــفوياً وكتابي ال
ــال ــ ، المث ــرحوا حله ــس أن يش ــا الت مي ــب ال ــائل يج م للمس

إن الحــديث اــن  . للت ميــس فــي ال ــف الدراســي ولمعلمهــم
ــس لتوضــيح ــااد الت مي ــارهم Clarify) ( الرياضــيات يس أفك
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 . وتحسين فهمهم

تطبيق الرياضيات الا أوضاع حقيقية من الواقع وأخرى - ١
بل   يعني كثيراً أن يكون المرء قادراً  أنه   يكفي إس، غيرها

ولكنـــه غيـــر قـــادر الـــا  ،ورسالـــا حفـــظ نظريـــة فيثـــاغ
 . استعمالـها اند اإلجابـة الا سؤال في الهندسـة

سبيل  . المفاهيمنماسج   تمثل هسه أن يكّون أمثلة و -٦ الا 
عرف أن  ، المثال قادراً الا الت كون  متعلم أن ي ينبغي الا ال

ـــيس مربعـــاً  ـــر أن المســـتطيل ل  ، المربـــع هـــو مســـتطيل غي
ليس   ،والمستطيل هو متوازي أض ع لكن متوازي األض ع 

 . .وهكسا، مستطي ً 

ستطيع  ،مراقبة امليات التفكير لديه والتحكم بها  -٢ بحيث ي
ضيات في الريا عين  قف م في مو قع الخطأ   ، التعرف الا مو

قادراً الا ت حيحه سبة  ، وأن يكون  جاد الخطوات المنا بإي
 . له

غزى -١ نا وسات م هي سات مع ما  جة  لا أن نتي عرف ا   ،الت
ثال بة ، الا سبيل الم يدرك أن اإلجا متعلم أن  جب الا ال  ، ي

ياً  شيئاً مناف شكل  حاف ت ت سداس ال ية وخمس أ ثل أن ثمان م
بة المسألة  . للعقل سر إجا متعلم أن يف وبعبارة أخرى الا ال

 . ضمن السياق السي ترد فيه
 

 مستويات الفهم

لــسلك يخضــع لعوامــل  ،بمــا أن الفهــم هــو نشــاط فكــري ساتــي
مة  ، تشابكة أخرى ومعقدةم مادة المتعل عة ال ها: طبي نسكر من

مع األمور المجردة ها  لم  ،من حيث تعامل قة المع والا طري
متعلم ، في ارضه للموضوع ية لل ية المعرف أي  ،وتكوين البن

ند  .الطريقة التي ينظم بها معلوماته يس ا شاط الت م ما أن ن ك
ســتند إلــا قيــامهم بدراســة موقــف تعليمــي فــي الرياضــيات ي

ــه ــف امق ــسي يختل ــي ال ــي التركيب ــي التحليل ــاطهم العقل  ،نش
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ــسي  ــف ال ــسا الموق ــي ه ــدة ف ــة العنا ــر الجدي ــاخت ف كمي ب
ها  سبق أن واجهو يواجهونه وبمقدار العنا ر المألوفة التي 

ولسلك فإن فهم التلميس لفكرة أو موقف  . في خبراتهم السابقة
كار األخرى المت هامعين يعتمد الا كمية األف قة ب والا  ، عل
في  كار  بين األف قات  قوة الع  عة و قفطبي لا  ،هسا المو وا

يسا مجمل الروابط هسا التلم لدى  فة  وألن  . (42)لمنطقية للمعر
الت ميس يقيمون دائماً ا قات جديدة ما بين أفكارهم ويعيدون 

فــإن  . تنظــيم هــسه األفكــار انــد إقامــة ا قــات جديــدة أيضــاً 
نه  . متغيراً ونامياً فهمهم يكون حركياً و نا أ شير ه بد أن ن و 

ــة  ــروابط بــين األفكــار الرياضــية فعال لــيس كــل الع قــات وال
سببية  ثال  الع قات ال سبيل الم سواء الا  حد  ومفيدة الا 

(Causal )لة فإن وجود . هي ب ورة اامة مفيدة وفعا لسلك 
ضيع  ،متعلمين في مرحلة دراسية واحدة فس الموا يفهمون ن

زد الا سلك أن  .هو أمر   مفر منه ، متفاوتو فبنحو مختل
كمــا يقــول  ، الفهــم يختلــف مســتواه بالنســبة للمــتعلم نفســه

ب ضيات المدرسية  هفرودنتال في كتا نواع (41) الريا ناك أ :ه
نك  ،في كل لحظة، إنك ربما تظن .كثيرة من فهم الرياضيات إ

ما هائي لموضوع  هم الن غت الف مك  ، قد بل بق أما لم ي بحيث 
فليس هناك فهم نهائي  ، لكن   .شيء تسعا إليه بهسا الشأن

ضيات سياق أوسع ،في الريا في  ية مسألة  هم أ نك ف  ، إس يمك
بل من ق ته  ما اهد بدو  ،ومن وجهة نظر أالا م يراً _ ت وأخ

ولكن ربما  ، لك المسألة أنها أدنا من جميع المسائل األخرى
في م ـهي األالا  ها  يف تفهم ظور الطفل يمكنك أن تتعلم ك ن

فة  لم المعر في تع هسه  هم  السي يتعلم   وتتضح مستويات الف
مين  . في الرياضيات عض المتعل جد أن ب ثال ن سبيل الم الا 

وبعـــض آخـــر  ،  يعـــرف   مبرهنـــة فيثـــاغورس )كـــند(
سائل من الم ماط خا ة  حل أن ستخدمها ل يف ي عرف  ك  ،  ي

بع يعرف   . ،..وبعض ثالث يعرف   كيف يثبتها عض را وب
ــ ــاكي ــن تعميمه ــة  ،ف يمك ــا ا ق ــامس يعرف  م ــض خ وبع
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ـــــة األخـــــرى ـــــض . ،.النتيجـــــة بموضـــــواات المعرف وبع
 ، ســادس يعرف  أن هنــاك مبرهنــة تنســب إلــا فيثــاغورس

ثات ومساحاتها ان المثل شيئاً  جه  ، تقول  ين يت عرف  أ و ي
 . للح ول الا تف ي ت أخرى

 

 تو يـات

تي قـد لا بعـض األمـور ال كن للمعلـم أن يشـدد ا ااد ـتسـ يم
 نسكر منها: . (49)م الرياضيات ـالت ميس في فه

لة -٨ ستخدام أمث ليم ا في التع عددة  ماسج  ، مت ها ن ما في ب
حيـــث ينبغـــي تزويـــد المـــتعلم  . ومعالجـــات ملموســـة

سياقات  قف و في موا فاهيم  لا الم عرف ا برات للت بخ
ثال. مختلفة ومن  وجهات نظر مختلفة ، الا سبيل الم

 . في مساحات واتجاهات مختلفة ينبغي تمثيل المثلث

قوانين ،توضيح الع قات -٤ ك   ،الا سبيل المثال ال في 
ـــا المـــتعلم أن ي ـــبح مـــدركاً  ،ا تجـــاهين ـــث ال حي

إسا أاطـي   ، الـا سـبيل المثـال ، لمعكوسـية الع قـات
لو د  قادراً  لو س +  كون  متعلم أن ي لا ال جب ا  في

 . س د () الا بيان أن سلك يساوي إلا لو

ـــوا ويتحـــدثوا اـــن  -٣ ـــس فر ـــاً كـــي يكتب مـــنح الت مي
بعــض النشــاطات يمكــن أن تكــون كتابــة  . الرياضــيات

 ،تقــارير )يمكــن أن يكتبــوا مــا تعلمــوه أثنــاء الــدرس(
 . وإرشاد ما بين الت ميس أنفسهم ،ومقاب ت

لة واسعة من منح الت ميس فر اً كي يقوموا بحل تشكي -٢
ستق ً  ح ً م سائل  شكل  ، الم اات إسوب كنهم  مجمو يم

ضاع لا أو فاهيمهم ا هاراتهم وم عارفهم وم يق م  تطب
 . مألوفة وغير مألوفة

 . ي بد ً من الفهم األداتياتالتركيز الا الفهم الع ق -١
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لساتي لمساادتهم  -٦ ييم ا تزويد الت ميس خبرات حول التق
ية  بة السات لساتي والمراق قدرات الت حيح ا كوين  في ت
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فر٨٢) نوري جع ته٨٩٢٢) ، (  كر طبيع طوره و (   الف ت
  . ٨١٩د  ، بغداد، مكتبة التحرير ، ٤ط ،  

سون٨١) سون ) ، ( هو براين ويل فري و    ، (٨٩٩٤جي
ـــد، الرياضـــيات المدرســـية   ـــة خضـــر األحم  ترجم

 ، مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ، موفــق دابــولو
 . ٨٠٠د ، الكويت

(19) Hoosain , E.  , ibid , P. 21.  
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لرياضيات: أهميته وكيفية الفهم في ا
)*(تنميته

 
 

يزه و (understanding)أن  تعميق الفهم  ،ليس ثمة شك تعز
 وتنميتــه هــو أحــد  األهــداف الرئيســية لتعلــيم الرياضــيات

شرة . تعلمهاو قة المبا خ ل الع  من  لك  شديدة و يتجسد س ال
متعلم هم  ال سيو بين  ف جازه الدرا يق و .إن قة أن الطر الحقي

هم  ، العالي للمتعلم يعتمد الا اوامل ادة إلا اإلنجاز منها ف
في الر سية  كار األسا غي أن هسا المتعلم لألف تي ينب ضيات ال يا

جاء  سهايدرّ  ما  لك  معلمـين أكفـاء وسوي خبرة االية يؤكد س
يات  في الو  ضيات  في تقرير المجلس القومي لمدرسي الريا

لنفس(4)المتحدة ان او : أن األبحاث األخيرة في الم ا ية  لترب
في  دور  الفهـم الت وريو تعلم الرياضيات تؤكد الا أهمية 

يبين التقرير أيضاً أن أحد أكثر ا ستنتاجات و .تكوين المعرفة
مة  نات الها حد المكو الفعالة لـهسه األبحاث هي أن الفهم هو أ

فة ال حيحة، الكفاءةو لإلنجاز من  المعر كل  الوسائل و مع 
نة  ،هسه العنا ر الث ثةحيث أن دم  . اإلجرائية ها ممك يجعل

سيكون . التطبيق بطرق سات فعالية كبيرة هسا المنطلق  ومن 
مادة تنظم ال ندما  ادو التعلم أفضل ا ماداً الا قوا سر اات  تف

مةو فظ ،توضيحات اا لا ح قوم ا من أن ت جراءات و بد ً  إ
 . منف لة آلية سطحية

 

 أهمية تعلم الرياضيات

اــن و ، علــم الرياضــيات بفهــم  أحــد يختلــف اــن ضــرورة ت
ي همأهم هسا الف يرو . ة  مة الكث كن أن  لسلك  ث ئد يم من الفوا

                                                 
  ،٨ُنشر هسا المقال في مجلة )) المعلم العربي (( بدمشق،  في العدد  )*(

٤٠٠٢  
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لسي يحفظ  . نجنيها من هسا التعلم فالمتعلم ا لك  بل س لكن بمقا
هم جراءات دون ف قائق أو اإل قف  ،الح هه موا ما تواج باً  غال

فه ما يعر ستعمل  تا ي ان م كد  ير متأ ها غ كون في ية ي  تعليم
ستعملهو يف ي ثر  ، ك في أك كون  لتعلم ي هسا ا ان أن  يك  ناه

سر يان  لزوالاألح هم . يع ا كن أن  إسن ،فالمتعلم بف من المم
سهل حق أ لتعلم ال  عل ا نا  ، يج ضيات مع سيكون للريا ما  ك

مون و ،أكثر سهولة أكثر للتسكر والتطبيق  اندما يربط المتعل
ــا ــرق سات معن ــة بط ــة القائم ــع المعرف ــدة م ــة الجدي  .المعرف

ثر ، ر المترابطة جيداً فاألفكــا سات األساس الت وري تكون أك
يدةو استعداداً  هم  أنأي  (٤)مدخ ً سه ً في أوضاع جد ند ف ا

 . المبــادئ األساســية للرياضــيات القائمــة الــا نحــو منطقــي
من ها  كن الح ول الي نة  يم مات معي يث معلو مات  ح معلو

كـن . بد ً من حفظها ، أخرى لة   يم هسه الحا غة ب أن  فاألدم
ما قة  سيرها بطري قط دون تف مات ف خـزن المعلو باإلضافة  .ت

 . إلا سلك فالتعلم السي سيشتمل الا الفهــم  يكون أكثر دواماً 

يمكــن القــول أن المعلومــات والمعرفــة التــي يــتم تعلمهــا  إسن
بفهــم ســتبقا ر ــيداً للمــتعلم سيســتثمرها فــي فهــم أوضــاع 

يدة  بادئ األ . (٤)جد هم الم ند ف نه ا ضيات أي  أ سية للريا سا
ــي ــو منطق ــا نح ــة ال ــن  .القائم ــة يمك ــات معين ــث معلوم حي

ــات أخــرى ــن معلوم ــا م ـــا   ،الح ــول اليه ــن حفظهـ ــد  م ب
قط دون  مات ف فاألدمغة بـهسه الحالة   يمكن أن تخزن المعلو

شمل  . تفسيرها بطريقة ما باإلضافة إلا سلك فالتعلم السي سي
ماً ال ماتيم إسن .ا الفهم يكون أكثر دوا قول أن المعلو  كن ال
ــتعلم و ــتبقا ر ــيداً للم ــم س ــا بفه ــتم تعلمه ــي ي ــة الت المعرف

بـهة هم أوضاع مشا في ف ستثمرها  يدةو سي سبيل  . جد الا 
جاد و يوظف معرفته نيمكن للمتعلم أ ،المثال قة إي فهمه لطري

توازي  ساحة م اـدة لم جاد قا جل إي من أ ستطيل  ساحة الم م
يجعل من المتعلم ممارساً فعا ً لسلك فإن التعلم بفهم  .األض ع

يمتلــك قــدرة الــا اســتخدام المعرفـــة و فــــي  الرياضــيات
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نة لا   ،بمرو عين ا قف م في مو فرد  مه ال ما يتعل يق  أي تطب
هم  .موقف آخر ب ورة م ئمة لتعلم بف فإن ا ومن جانب آخر 

اد كإاد ،يدام األهداف الرئيسية لمناه   الرياضيات ويعززها
هم  ا أنفسهم ااتماداً متزايداً متعلمين يعتمدون ال حل وف في 

ــةو المســائل ــف المختلف ــا ، المواق ــرف ال ــي التع ــدرة ف والق
والثقــة بقــدراتهم انــد  ، أهــدافهم ومراقبــة مســتوى تقــدمهم

قف ال عبة سائل والموا هة الم في ، الت دي لمواج عة  والمت
بة والموا لة والتوسع  لا الرغ بدوره إ يؤدي  اإلنجاز السي 

 . م مختلفة في الرياضياتوا نخراط بمها
 

 كيف يمكن تنمية الفهم

يزهممن المعروف أن تنمية الفهم لدى ال قه وتعز  ، تعلم وتعمي
غي  ،يعتمد الا جملة من العوامل المختلفة هم ينب ير أن الف غ

الا قدرته في تكوين و ،تعلم نفسهمأن يأتي في النهاية من ال
ما شبكة من الروابــط والع قات بين األفكار أو  ظيم  اادة تن إ

حاث  . يمتلكه منها شارت األب مو  (٣)ولسلك فقد أ هم ين أن  الف
كوين ا قات ٨نتيجة خمسة من النشاطات العقلية وهي ) ( ت

كار بين األف س٤) .ما  ماـ(التو يق  متعلم  ع وتطب فه ال في يعر
ـــدة ـــف جدي ـــل )٣)  . مواق ـــرات  reflecting( التأم ـــي  خب ( ف
 ( التوا ــــل٢). خــــرينفــــي خبــــرات اآلو المــــتعلم  ساتـــــه

(communicatingمـــع مـــا يعرفـــه المـــتعلم ) .(ـــة ١ ( محاول
شاط فة بن ساب المعر هسه الن. اكت من سنبين  شيء  شاطات ب

 اســابقاً( فالت ميــس ينشــئو التف ــيل )مــع أننــا أشــرنا لبعضــها
اند محاولتهم ربط الفكرة في الرياضيات مع  ، ا قات جديدة

التوفيق ما  محاولتهمي اند أ ،األفكار األخرى التي يفهمونها
قدة مـن  شبكة مع من  لديهم  مع مـا  يدة و فة الجد بين المعر

ها، األفكار المتداخلة يدة إلي فة الجد ما  .أو إضافة هسه المعر ك
ند تطبي لك ا كارهم وس ستطااتهم توسيع أف ها أن الت ميس با ق

ــدة ــي مواقــف جدي ــر. ف ــر أن الكثي ــراد  غي ــا مــن األف اــادة م
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 ، ء الت ميــس أن يتقنــوا الحســاباتأن الــا هــؤ ،يعتقــدون
جراءات حـل المسـألة قبـل  ، وحقـائق األاـداد األساسـية ، وإ

لا  . تطبيقها شير إ هسا المضمار ت في  حاث  خر األب غير أن آ
هسه المهارات هي ليتعلم بها هؤ ء الت ميس ، أن أفضل طريقة

ما  ،تنميتها اند محاولتهم حل المسائل والتمارين يق  أي تطب
ســيفهم ، وانــدما يفعلــون سلــك. فــي مواقــف جديــدة يعرفــوه

ــون هــسه  ــف يطبق ــا وكي ــس ب ــورة أفضــل مت هــؤ ء الت مي
أو  ا التأمــل فيتضــمن الفحــد الــوااي للنشــاطأمــ .المهــارات
ـــــر ــــرة الرياضــــية، الفك ــــس ســــيفهمون الفك  ، أي أن الت مي

 د محــاولتهم الواايــة لفحــد شــعابهاانــ ،باحتمــا ت كبيــرة
يـن في أ ير  هاو والتفك كن تطبيق كن أو   يم تا يم ندما و .م ا

ضع  ما يواجهون موا يفكر الت ميس بهسه الطريقة فإنهم غالباً 
اندها يحاولون حـل  ،مشكوك بها أي أنهم غير متأكدين منها

لا  يدة إ كار الجد ادم التأكيد هسا بإنـهاء ا خت فات وربط األف
لسلك جة  ها ونتي تي يفهمو لك ال بط ،ت يس روا شكل الت م  مع ي

بتغييــر أو تعزيــز مفــاهيمهم اــن ، األفكــار الجديــدة والقائمــة
مة لديهمو ،الروابط القدي هم  شأ الف لة سين هسه الحا ما  . في  أ

ــد محــاولتهم  ــه فيحــدث ان ــس مــع  مــا يعرفون توا ــل الت مي
لفظياً أو يدوياً أو كتابياً أو ، توضيح فكـرة ما إلا أي فرد آخر

هم  . من خ ل ال ـور والرسوم والنماسج ولتوضيح كيفية حل
ــألة ــمات ،للمس ــا الس ــوا ال ــس أن يتعرف ــا الت مي ــي ال  ينبغ

غي أ ، الخ ائد الهامة للمسألةو ية كما ينب مل بكيف ضاً التأ ي
ما و القيام بحلها من  هسا المنطلق فعندما يتوا ل التلميس مع 

ــه ــة أو  ، يعرف ــالة الشــفوية أو المكتوب ــدورها الرس ت ــبح ب
ولتنميـــة فهـــم األفكـــار فـــي  .آخـــر اإلشـــارية هـــدف لتأمــــل

ينبغي الا الت ميس أن يحاولوا اكتساب المعرفة  ، الرياضيات
الــيهم  ،ولكــي يفهــم هــؤ ء الت ميــس موضــوااً مــا . بنشــاط

هسا الجهد نه   . استثمار قدراتهم في  ني أ لك   يع ير أن س غ
مين أو ت ميـس  له المعل ما يقو لا  ستماع إ لتعلم با  كنهم ا يم
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ــم و .آخــرين ــل فه ــن أج ــه م ــي أن ــك   يعن ــع أن سل ــي الواق ف
ينبغــي الــا الت ميــس أن يســتوابوا أو يتمثلــوا ، التوضــيحات

ويتكيفــوا مــع مــا يســمعونه لغايــاتهم الساتيــة ولربـــط األفكــار 
عل   و. الجديدة بفعالية كبيرة مع المعرفة التي يمتلكونها بالف
لنفس لم ا ظر ا لا وجهات ن ستناداً إ نه ا شير أ نه  ، بد أن ن أ

فراد  مع أ ية و مع األشياء الماد اندما يتوا ل األفراد بق د 
خرين كّون ،آ قولهم ت نة ،فإن ا ية معي يات اقل خ ل آل  ، من 

تمكــنهم مــن فهــم هــسه ، مجمواــات مــن البنــا المعرفيــة
فاا ت مة و . الت ناء إقا حدث أث قد ت تي  مة ال مور الها من األ

سابقة فة ال بين المعر قة  قةو الع  عض هي  ،ال ح في ب نه  أ
هم  يق ف في طر ثرة  جر ا يـة ح فة الحال قف المعر يان ت األح

ير يث أن الكث يدة ح مات الجد في  المعلو عون  يس يق مـن الت م
بسبب استعمالهم قوانين  ، مث ً اند استعمال الكسور، أخطاء

قط ية ف اداد الطبيع لا األ بق ا ما  . تط يس  هم الت م كي يف ول
إاطــاء فر ــة لهــم ،  ً الــا المعلــم أن يقــوم مــث ،يتعلمونــه

خرين مع و للتفكير بما يفعلونه وأن يتحدثوا انه مع ت ميس آ
ضـاً  قف لتوضيحه وكو ، المعلم نفسه أي في موا قه  ية تطبي يف

كــسلك ينبغــي للمعلــم أن يوجــه أســئلة للت ميــس كــي  . أخــرى
فاً أو مف يراتهم الخا ةيوضحوا موق ناً بتعب ماً معي و أن ، هو
ادة يبين للت ميس كيفية  نة  إاطاء أمثلة توضـح تطبيق قا معي

عين من  عوبة المسائل و ، أو كيف يعمل قانـون م يد  أن يز
برا برات أك يس خ ية و، ندما يكتسب الت م من رؤ كنهم  أن  يم

بـهات وا خت فـات مـابين األفكـار والمقارنـة المقابلـة و التشا
واليــه أيضــاً اســتخدام حـــا ت خا ــة والكثيــر مــن . بينهمــا
ضيةاألمثل كرة الريا يس  .ة لفهم الف لك الا الت م كل س فـوق  و

فة من . ا نخراط الهادف بحل المسائل المميزة والمختل بد  و 
ضيات  من الريا عين  قراءة موقف م تعويد التلميس أيضاً الا 

وأن يعتــاد ، بدقــة وإمعــان والنظــر إليــه بارتباطاتــه الداخليــة
لا انا ره األ قف إ هسا المو يل  لي ً التلميس الا تحل ية تح ول
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وأخيراً  بد أن تكون المهمة التعليمية في الرياضيات   .منطقياً 
نا ها ـ سات مع يس أن يفهم من التلم لوب  وأن ي حظ  ،ـ المط

 . قيمتها وضرورتـها المنطقية

 الع قة بين الفهم والمهارات

جراءات  لم تكن الع قة بين الفهم والمهارات )التي قد تكون إ
ناً  ،حفظ أ م ،كانيكيةحلو ً مي، آلية سيراً  متواز سير  الخ( ت
حدهما الا اآلخر، دائماً  ما يطغا أ باً  في الماضي . بل غال ف

جت العـادة الـا أن يكـون تعلـيم الرياضـيات مركـزاً الـا   در
بـــها  األســاليب اآلليــة التــي يقــومو إكســاب الــتعلم المهــارات

. قةبغية الح ول الا نتائ  بسراة وبد ،التلميـس دون تفكير
شكلية  ظرة ال لا  أن  الن نا إ شير ه  ـ (formalism)و بد أن ن

ــو ــأثرت ب ــي ت ــة الت ــات الث ث ــدى ا تجاه ــي إح ــفة ه ـها فلس
بدايات في   قرن الرياضيات  هان اآلخران  ال شرين )ا تجا الع

ما ية ه سيةو المنطق جرد  ـ( الحد هـي م ضيات  ترى أن الريا
نك ت ل  ، ليس لها أي معنا الا اإلط قو حسابات فقط لك

نة اد معي بـاع  قوا له  . إلا الجواب ال حيح  بإت ما يقو هسا 
 الــسي يعتقـــد أن الشــكلية غيــر تربويـــة، (٢)ريبــين هيــرش

عارضو هم تت ستظهارو. مـع الف شكلية با  هي   ، ترتبط ال و
حاء  مـن أن يد  في العد شائعة  الطريقة التقليدية التي ما زالت 

لسين  لكنه يشير أن سلك   يعني أن. العالم الماء الرياضيات ا
ليم با ستظهار يدون التع شكلية يؤ نون بال ظرة  ،يؤم كن  الن ل

 . الشكلية تنسجم بشكل طبيعي مع طريقة التعليم ا ستظهاري
ا كتشـــافات التـــي حـــدثت فـــي مـــادة و نتيجـــة للتطـــوراتو

لنفس ، الرياضيات لم ا في  ا حدثت   تي  طورات ال  ، كسلك الت
فع او مة لر ناداة الدائ في و لتح يلالم يس  لدى الت م فاءة  الك

ثة   ضيات الحدي ها   الريا لـق الي . الرياضيات ظهرت ما يط
تبااها منس م شعاراً لحركة في التربية حاول أيحمل هسا ا سو

أوائــل الســتينيات تعــديل منــاه  الرياضــيات بمــا فيهــا طــرق 
هم  لا ف يد ا بر للتأك ية أك طاء أهم ساس إا لا أ سها ا تدري
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قل للحسابات أو  أفضل للمفاهيم ماً أ ضية واهتما نا الريا والب
وقــد ااتقــد أ ــحاب هــسه . (١)تــسكر النظريــــــــات والقــوانين

الحركـــة أن الت ميـــس يمكـــنهم الـــتعلم أكثـــر إسا قـــدمت لهـــم 
والنقــد  . واضــحة ومنطقيــةو الرياضــيات ب ــورة مجــردة

ية ضيات التقليد لا الريا لسي وجه إ في أن ، األساسي ا من  يك
بة المتعلم ك قوانين وكتا يرة وحفظ ال مارين كث حل ت ان يقوم ب

ية  يات ب ورة أوتوماتيك لسين . (٦)براهين النظر بين ا من  و
ستظهار أو الحفـظ األ م هوا نقـداً ل  االم الـنفس  ،وج هـو 

ستطيع : السي يقول ،بياجيه ية أن ي ية الفكر ية الترب ليست غا
ستسكارها جاهزة أو ا قائق ال يد الح فل ترد قة إس أن ال ،الط حقي

قة  ظ  للحقي في  .(٢)التي يرددها المرء دون فهم ليست إ   و
سلبيات   ، مرحلة السبعينيات من القرن الماضي بدأت تظهر 
أي سلبيات التركيز الا ، الرياضيات المعا رة أو الحديثة  

وبـــدأت  ، الفهــم الــا حســـاب إتقــان المهـــارات األساســية
ة بعــد ظهــور ا نتقــادات توجــه إلــا المرحلــة الســابقة خا ــ

اء أبسط العمليات واستعملها الت ميس إلجر ،الحاسبات اليدوية
ضية ثة   إسن. الريا ضيات  الحدي خاطًئ للريا ماً  مة فه كان ث

 . وهـي المغــا ة فــي التعليــل والتأكيـد المســتمر الــا الســببية
ــه  فضــاء  ــي كتاب ــادل ياســين ف ــول ا ــسا النطــاق يق ــي ه وف

لا أن أمراً اانينا منه كثيراً : كسلك نود أن ننبه إ(١)المعرفة  
  أكثر مما يجب وسلك ألن الكثير من بـ  التعليلوهو ا هتمام 

في  بالفهم   مام  المربين لم يتفهم ب ورة سليمة فكرة  ا هت
هم  ب ورة  لب  يف املية التعليم الرياضية إس ظنوا بأن الطا
كل خطوة يخطوها  ،أفضل وسلك إسا ما الل ب ورة مستمرة 

كل : كومثال سل في  يل  به التعل من ط  مدرس  حينما يطلب ال
سي  قد ن لا و من الدرجة األو لة  خطوة من خطوات حل معاد
فإن  تالي  ية   وبال عة رمز ضيات سات  طبي بأن الريا هؤ ء 
لد  ضجرهم ويو ستمرار سي يل با بة التعل لا كتا بة ا حث الطل
فور مـن المـادة ممـا يفقـدنا تحقيـق الفهـم والمهـارة معـاً   . الن
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ضيات إضاف تدريس الريا ة إلا سلك فقد لوحظ بأن التطور في 
قد أ بح روتينياً وتحت نقد مستمر حيث  ـالقائم الا الفهم  ـ

بـدأ دور المعلــم وكأنـه قــائم الــا اـرض القوااــد والو ــايا 
ـــفنجة   ـــه  اس ـــن كون ـــد ا ـــتعلم   يزي ـــا ودور الم إلتبااه

ماتله  مت اد ما يقدم  سات  . من معلو قد وجدت الدرا و
 . ميدانية بأن التعلم ينسا في اليوم التالي ما أاطا له !!ال

اام  حوالي  في  حوث التـي  ٨٩٢١و سات والب شارت الدرا أ
ضيات الحديثـة  تب الريا لسين يسـتخدمون ك ط ب ا يت لل أجر

هم  لسين يدرسون أن ان ا في مستوى تح يلهم  فون    يختل
ية ضيات التقليد بارات  . الريا برام  ا خت هرت  لك أظ مع س و

في  لا المدى الواسع أن ط ب الرياضيات الحديثة أقل أداءً ا
ضيات  سون الريا كانوا يدر من  نة ب سابية مقار هارات الح الم
التقليدية قبل سلك وقد وجد كسلك أن نسبة كبيرة من الراشدين 

تضمن كسوراً كانوا غير قادرين الا حل مشك ت ومسائل ت
فـــي  أن هـــسا التخلـــف الواضـــح ااتياديـــة واشـــرية ومـــع 

يرات  لا التغ شرة إ اه مبا كن إرجا ضية   يم هارات الريا الم
تدري طرق  توى و في مح حدثت  تي  ضياتال نه ، س الريا إ  أ

لداوة  نشأ ان موجه من النقد الموجه للرياضيات الحديثة وا
تدريس المهـارات األساسـية لا التأكيـد الـا   . (٩)من جديـد إ

ــا األسا ــودة إل ــا الع ــق اليه ــي أطل ــداوة الت  . ســياتوهــي ال
جاءت حركة أخرى  ،وتزامناً مع حركة العودة إلا األساسيات

ل في  اتداو إ ثر  حركتين أ ك  ال كان  ل نة و فاءة ممك قل ك أ
المهـــارات الجبريـــة دون فهـــم تشـــجيع المعلمـــين لتـــدريس 

سة في الهند هان  شأن البر من  يل  قاد أو تقل ير  . وإن أن غ
ية التي تخد تأثيراً إيجابيـاً حدث وهو أن الكتب المدرسثمة 

ــن   ــت  م ــد  أفرغ ـــات الرياضــيات ق ــي  الرياضي ــادات ف الزي
 . (٨٠) الحديثة

ما  ،المهاراتو الفهم وفجوة بين ثمة خل ً  إسن شكالية  وهي إ
و  يمكن حلها بسهولة وكل المحاو ت هي من  ،زالت قائمـة
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ن وســيلة أجـل خلـق نـوع مـن التـوازن بينهمـا أي البحـث اـ
يدي اإليجاد توازن في مناه   بين األسلوب التجر ضيات  لريا

ــديم  ــي تق ــادة الرياضــيات و واألســاليب األخــرى ف اــرض م
ضيات ليم الريا قاً لتع يل طر يل والتحل حدس والتعل بار ال  .واات

يد و كن أن تف تي يم عض األمور ال لا ب  بد هنا من اإلشارة إ
هسا الموضوع جة  مع  ، أو ً  . في معال عارض  هم   يت أن الف

غير أن الا الت ميس  ، )اإلجراءات( األساسية تعلـم المهارات
ها قع أن يتعلمو من المتو تي  أي . أن يفهموا هسه المهارات ال

ينبغــي أن   يؤخــس  ،أن التركيــز الــا تعلــم الرياضــيات بفهــم
هارات بااتبار أنه   مكـان في الرياضيات المدرسية لتعلم الم

ــة ــراءات اآللي ــاً . واإلج ــار والمأ، ثاني ــم األفك ــي ن فه ــاهيم ف ف
باإلضافة  ،يدام اكتساب المهاراتو الرياضيات يمكن أن يثير

هارات . إلا القدرة الا حل المسائل ولكن في المقابل فإن الم
سيانها أو  ، يمكن تعلمها دون فهم لا ن يؤدي إ األمر السي قد 
ثل أو .تطبيقها بشكل خاطـئ كوين بالم ما دون ت كرة  هم ف ن ف

كـاف  يعد، المسائل مهارات مفيدة لتطبيقها في حل ير  أمراً غ
ـــاً . أيضـــاً  ـــي و اإلجـــراءاتو ن المهـــاراتأ، ثالث األســـاليب ف

هم قوا الف حل و الرياضيات أدوات هامة تتيح للت ميـس أن يطب
حل كما أ. المسائل بكفاءة االية من مرا نها مفيدة لكل مرحلة 

 ،تتضمــــن أشـــياء مثـــل الخوارزميـــات الحســـابيةو، التعلـــيم
، ياتطرق رسم المنحنو، اليب حل المعاد تأسو ، والقوانين

مين، رابعاً  .تكوين الجداولو في  ، تقع المسؤولية الا المعل
مـزدوج هدف ال بين ال ما  نة  ية المواز هم ،كيف تأمين الف  في 

ــةو ــة اإلجرائي ــوين المعرف ــدم  .تك ــة تق ــاً مراقب ــيهم دائم إس ال
ــس ــتم ، مســتوى الت مي ــي ي ــر المواضــيع الت ــيهم تقري ــا ال كم

فأحيانـــاً يركـــز المعلمـــون الـــا المفـــاهيم  .كيـــز اليهـــاالتر
مة والمستندة  ويشجعون الت ميس الا تكوين إجراءاتهم القائ

وأحيانــاً أخــرى يســاادون الت ميــس   . الــا مســتوى فهمهـــم
الــا التعــرف والــا تقــدير قــوة وفعاليــة بعــض اإلجــراءات 
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ساً . دية الرائعة في كفاءتهمالتقلي هارأ ،خام من م لتمكن  ة ن ا
ماً  كرر دائ نوع تت فس ال من ن تدريبات  ما أن . معينة يتطلب  ك

ــديم  ــد تق تكــّون مفهومــاً مــا يتطلــب تنواــاً فــي الخبــرات ان
لكغير أ. ريقة ماالمفهوم بط ان س تنجم  قد  ، ن ثمة خطورة 

هــي أن التــدريبات التــي تــؤدي إلــا الــتمكن مــن المهــارات و
بـات التأكيد اليها اند سلك تمسي او ستغالي في التركيز لتدري

ئدة فاهيم دون فا هم الم بة لف سباب  . المطلو حد األ هو أ هسا 
حل  كن أن ن نا يم ــل   أن يس مث ند الت م بارات ا التي تظهر ا

لم ،المسألة هم  ية   أي أن عاد ت اآلن حول الم  لو ارفنا أنها 
بة  ن هسه المهارة هييكن لديهم الفهم الكافي إلدراك أ المطلو

س ثمة شك في أهمية كل من الفهــم لي، سادساً . لحل المسألة
ن  تكون له األولوية ،والمهارات لسلك فليس من المهم أو  ، م 

لروابطو . من يأتي في البداية كون ا لك ت من س ما  لكن بد ً  في
يرة ية كب هي سات أهم ما  ثال .بينه سبيل الم لا  قوم  . ا قد ي

المعلمـــون فــي البدايــة بتشــجيع ت ميــسهم بتكــوين أســاليبهم 
همالخا نا ل كن الا .  ة في حل المسائل بطرق تخلق مع ول

سيكونون بحاجة إلا طرح مسائل أو ، امتداد فترة من الزمن
ــدة ــة ب ــورة متزاي  . مشــك ت تعــزز تكــوين األســاليب الفعال

بحيث أن الت ميس في النهاية يكونون قادرين الا فهم المعنا 
ها تي يتعلمو جات ال كامن خلف المعال ثل .ال ــاب م هسا  إن غي

 : مثـال .الفهم يؤدي بسراة إلا أخطاء شائعة اند الت ميس

في  ١٤٠٠,٢ =١٤,٢×٨٠٠ ضرب  قط ٨٠٠ألن ال هو ف
ضافة  فرين كن ا أو أن س+د/س=. إ نه يم تزال  د أل خ

قام سط والم كام ً  .س من الب طاً مت هم تراب ترابط الف مع  إسن 
عد أمـراً هامـاً  فاءة اإلجرائيــة لـدى الت ميـس ي  .اً ضـروريو الك

األفكــار مــن مناهـــ  و التخفيــف مــن اــدد المفــاهيم : ســابعاً 
ــة منــه كمــا يقــال   و ،الرياضــيات واســتبعاد الحقــائق الغريب

ير   يل كث ليم و القل سية لتع خـل األسا نا أن المدا يسكر ه ما  م
 .امليــةو محسوســةو تكـــون مألوفــة الرياضــيات يفضــل أن
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ناً  . مفيداً غالباً ما يكون إضافة إلا أن المدخـل التاريخي   ،ثام
 بــد مــن ااتمــاد أســلوب التــوازن أيضــاً فــي امليــة التعليــل 

كد الا و أي المرونة بين التشديد ،نفسها يف بحيث نؤ التخف
تةو التعليل دائماً  ثا ً نطلب  ، لكن ب ورة متفاو طي م قـد نع

شاء ما ي لب بالت رف ك ثم  ، فيه التعليل ومثالين نسمح للطا
ما لنطلب يل نتوقف اند خطوة  تائ  و .(٨٨)التعل شارت ن قد أ

يـة  ، األبحاث التربوية في هسا المجال يل ل الح الرؤ لا الم إ
الا  ،  العمودية والمتسلسلة من الخطوات لتعلم الرياضيات

قي   دــه في البعـاب ما نرغب أن نوضحـحس أي  ،(٨٤)  األف
 . التعليل

 

 العوامل التي تعيق تعلم الرياضيات بفهم

كن اإلح لم الريا  يم يق تع تي تع مل ال طة بالعوا هم ا ضيات بف
ــداخلها ــعبها وت ــت ف لتش ــا وا خ ــض منه ـــا بع ــأثير ، ال كت

ثة ئة الورا ك ناولكن . والبي كن أن نر مل يم لا  العوا نا ا ز ه
كما  ،تأتي في سياق هسه الدراسةو نهـا سات أهميةالتي نرى أ

فــي بحثــه اــن الــتعلم اللفظــي سي  (Ausuble) سكرهــا أوزبــل
ـــاهيم أو الم ــــار أو المف ـــف أن األفك ـــسي يتضـــمن كي ـــا ال عن

ـــار الرياضــية األخــرى بأســ ــرتبط مــع األفكـ لوب المهــارات ت
سق قي من ايو منط ستوى  ،أو ً . وا متعلم الم لك ال قد   يمت

فاهيم  لبعض الم نا  لتعلم سي المع حدوث ا سب ل لي المنا العق
ــات  . الرياضــية ــه للعملي ــة بياجي ــي مرحل ــون ف ــؤ ء يظل وه
  يمكـــنهم تعلـــم المفـــاهيم والمبـــادئ الرياضـــية و ـةالحسيـــ

لك  سة لت لة ملمو لك أمث يد دون أن ي احب س شديدة التجر ال
سابقاً(وقد المفاهيم )و المبادئ لك  لا س شرنا إ ياً  . أ قد  ، ثان ف

يس( منهم )الت م ير  بو كث لا األ ضياتإ هم الريا في ف مل   د األ
يد ا منهم ترد بون  سيهم  يطل جدوا مدر قد و نـهم  فات أل لتعري

يـاً  باع و حرف يةإت بات المنزل حل الواج في  ها  طوات بعين  الخ
سئلةو ية أ يه أ طائهم فر ة لتوج قوانين دون  إا يق ال  تطب
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يدة و ضية الجد فاهيم الريا إسا ما حاول هؤ ء الط ب ربط الم
هسا مدرسيهم  بالبنية العقلية الفريدة لكل منهم فقد   يرضي 

همتملهسا فهم سيستظهرون المادة و قدمت ل ثاً  .اماً مثلما   ،ثال
 قــد يجـــد بعــض الطــ ب أ ــحاب الــساكرة الحافظــة أن حفــظ

اســتظهار المعلومــات والعمليــات الجديــدة أيســـر زمنيــاً مــن و
 . (44)محاولتهم فهم ما تتضمنه من مفاهيم

قولو لتعلم ، خالص  ال سية  حد األدوات األسا عد أ هم ي أن الف
شغل حيث أن الفهم  يحول تعل. الرياضيات من  ضيات  يم الريا

ضية  ، الفكر بمهارات مطبواة في السهن قوة ريا ية  إلـا تنم
تتطلب هسه القوة من الت ميس أن يكون و . سات قاادة اريضة

باســــتطااتهم  إدراك الع قــــات والتعليــــل بشــــكل منطقــــي 
الطـــرق فـــي و واســـتعمال تشـــكيلة واســـعة مـــن األســـاليب

ضيات مارين، الريا حل ت ير رتيو ل سائل غ جداً م . بة متنواة 
ضيات موضوا بـار الريا ي اً وباات ماط  اً ح هم األن في ف حث  يب

ــا  إسن بـــد ، والع قــات مــن مضاافـــة الجهــود للتركيــز ال
ماط  البحـث ان حلـول وليس فقط حفظ أساليب تستكشف األن

وكـسلك تشــكيل الحــدس والتخمينــات ، و  فقـط تعلــم القــوانين
ت ليست هيك ً مغلقاً من فالرياضيا ، وليـس فقط حل التمارين

ــط ــا فق ــي حفظهم ــوانين ينبغ ــب  . الق ـــم يتطل ــإن  الفه ــسا ف له
الت ــنيف المعالجـــات التــي تشــمل المقارنــة  والتركيــز الــا 

ميم سب  .والترتيب والتجريد والترميز والتع هم يكت ما أن الف ك
ــرة  ــي النشــاطات الرياضــية المتغي اــادة نتيجــة للمشــاركة ف

ثيـــراً الـــا الوســـائل الملموســـة والمتكــــررة التـــي تعتمـــد ك
ية له . والرمز ضي  هوم ريا كل مف عي أن  يس أن ي لا التلم وا

سألة   حل م بدأ أو  هم م في ف ناً  عب دوراً معي حدد ويل نا م مع
ية نكل جملة ينبغي أو، وأن كل كلمة قرأ  بعنا يز  أي . ت الترك

كمــا أن الرســوم البيانيــة ، يعتبــر ضــرورياً لفهــم الرياضــيات
 . بعمـقو األمثلة يجـب أن تدرس بتفكـيرو كالاألشو والجداول
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 إمكانية ا ستفادة منها و نظرية بياجيه

 )*(الحسابية العملياتفي تعليم 
                            

ند  (Piaget)انهمك  بياجيه  في ا مو المعر ية الن سة امل بدرا
 ، الطفل منس و دته حتا سن المراهقة دراسة ميدانية ونظرية

لسكاءو شوء ا سير ن ية الخا ةو تف قدرات العقل هاو ال  ، تطور
ياً  سيراً الم يهو تف فرد ،يرى بياج ح ،أن ال حث  ، ثهو با يب

لسا ينمو الطفل بجهـوده الساتية كلما  ، دائماً ان معرفة جديدة
لك هام ، أمكن س خ ل الم برام و من  يداً  ال اداداً ج عدة إ  ،الم

هؤ ء و ، توجيهات البالغينو أسئلة ، أيضاً من خ لو جه  يت
ــل ــر بهــا الطف ــي يفك ــة الت ــه نحــو و نحــو فهــم الطريق يدفعون

لهــسا و ، فــة أو غيــر المألوفــةاكتشــاف الع قــات غيــر المعرو
فال  سااد األط ينبغي للمعلم أن ي بح باحثاً طوال حياته كي ي

 . يدركوا قدراتهم أثناء التعلمو في بناء معرفتهم الساتية

ية سانية ب ورة الم تو ل و ،لقد درس بياجيه المعرفة اإلن
فة من المعر نواع  ثة أ سي لث  يز أسا لا تمي فة و إ هي المعر

(و المعرفــة ا جتماايــة Physical  Knowledgeالطبيعيــة )
(Social Knowledge)  المعرفــة المنطقيــة الرياضــية  و( 

Logical – Mathematical  Knowledge ). هـسا و كن  قد م
من و التمييز من مراجعة العمليات الحسابية في طريقة جديدة

فة أو  قة المألو ــن الطري ياً ا فة كل ها ب ورة مختل ثم تعليم
سا المقال حسب وجهة نظر هسا مما سنوضحه في ه، التقليدية
غير أنه  بد أو ً من توضيح . (Kamii) )*(كامي رـوالبروفس

                                                 
عدد) )*( يال((،  دمشق،  ال ناة األج لة ))ب في مج قال  هسا الم    (،٣٠ُنشر 

 م ٨٩٩٩
ــل مــن )*( ــامي تحــت إشــراف ك ــد درســت ك  Inhelderو inclairSلق
ستاسة Piagetو سبعينيات.  وهي اآلن أ ية ال ستينيات وبدا خر ال في أوا

 في التربية في جامعة الباما في  الو يات المتحدة.
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 . طبيعة المعرفة المنطقية الرياضية

 

  طبيعة المعرفة المنطقية الرياضية

يقوم  ، إن التمييز السي جاء به بياجيه ألنواع المعرفة الث ثة
فالمعرفـــة  ، تكوينهـــا أشكـــــالو حســـب م ـــادرها األوليـــة
ــة أو المحسوســة ــع  ،الطبيعي ــي الواق ــة األشــياء ف هــي معرف

 أي المعرفــة الـــتي تن ــب الــا الشــيء المــادي ، الخــارجي
للح ــول منــه الــا فكــرة  تعمــل الــا اكتشــاف خ ائ ــهو

جردة عين ، م ضيب م لون ق مث ً  لا و ف ثا ن ا ما م نه ه وز
خارجي قع ال في الوا سام  في األج ية  خواد الطبيع التـي ، ال

 . يمكن معرفتها تجريبياً بالم حظة

سميةو ط ت الر ثل الع ية م فة ا جتماا غاتو المعر بة الل  كتا
كان  ، تحت أوقات معينة ، أداء التحيةو التكلم بهاو حين  في 

سام فـي األج يـاً  هو جزئ ية  فة الطبيع لي للمعر  ، الم در األو
ياً أي هو جزئ ية  في فإن الم در األولي للمعرفة ا جتماا ضاً 

ية  . العادة أو العرف السي يقوم به األفراد أما المعرفة المنطق
ضية فرد ، الريا نـها ال تي يكو قات ال شمل الع  ها ت هي و فإن

فرد ــي يمارسها ال ية الت نوع األ عب و ، األفعال العقل هي ال
إسن تن ـب المعرفــة المنطقيــة الرياضــية  . مـن ناحيــة الفهــم
إن  .  الا الجسم أو الموضوعفعاليتها  و الـا نشاط السات

لسات شاط ا بـه ،ن قوم  لسي ت عل ا لا األشياء ،أو الف  يضفي ا
خ ــائد لــم تكــن تملكهــا بنفســها قبــل أن ت ــبح موضــوااً 

 . خ ــائد جديــدة تضــاف إلــا خ ائ ــها األ ــلية، للــسات
هسه الخ ائد و لا  ضية تن ب ا ية الريا ية المنطق المعرف

قوم تي ت قات ال لا الع  يدة أي ا هسه الخ ائد الجد  ، بين 
ضية تسـتقي التجريـد مـن  نا أن المعرفـة المنطقيـة الريا بمع

ــسات ــا الموضــوعو نشــاط ال   مــن  ، فعاليتهــا المن ــبة ال
 . الخ ائد الطبيعية الم زمة لـهسا الموضوع
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حدهما أحمر واآلخر  ، الا سبيل المثال إسا قُدم لنا قضيبين أ
شابهينو ، أزرق ما مت هو  ، (Similar) رأيناه شابه  فإن الت

ظن أن  من ي لك  ير أن هنا مثال للمعرفة المنطقية الرياضية غ
له  ، التشابه بين القضيبين قابل للم حظة ليس  شابه  ألن الت

فإسا لم  ،   في القضيب األزرقو وجود   في القضيب األحمر
هسه الع قة ، يضع الشخد في  شابه    ، الجسمين  فإن الت

سبة ل جود بالن له و كون  شخدي فإن الم در . هسا ال هسا  ل
 . األولي للمعرفة المنطقية الرياضية هو في اقل كل فرد

في األشياء ، لقد سكرنا سابقاً  أن م در المعرفة الطبيعية هو 
ياً  ياً   ...جزئ قول جزئ سبب ال طار  ،و هو أن اإل يه  نـد بياج ا

ضروري هو  طار الت نيفي  ضي أو اإل قي الريا تا ، المنط ح
ضي لا الق عرف ا ضيبللت نه ق لا أ ما أن الت نيف .ب ا  ،ك

شيء لون و ،ضروري أيضاً للتفكير في لون أي  عرف أن ال لن
 .   يمكــن بنــاء المعرفــة الطبيعيــة ،إسن دون ت ــنيف .أزرق

وكـــسلك   يمكـــن بنـــاء المعرفـــة  ا جتماايـــة دون اإلطـــار 
ضي قي الريا ثال .المنط سبيل الم لا  مة  ، فع لا كل عرف ا للت

س مة  ثل   كل نة م مات معي فل أن ي نف الكل لا الط ـيئة   ا
 .   كلمات سيئة  و إلا   كلمات جيدة  

 

 التقييم   و الممارسات ال فيةو األهداف التربوية

العقلــي أو  ا ستنتاجطبيعة و استناداً لنظرية بياجيه في أ ل
ستد ل لدى األطفـال فأ (Reasoning)  ا  نـه  مـن العـددي 

قد . الخاد بهم (Arithmetic)الممكن أن ينشئوا حسابهم  و 
من  ته  كن م حظ ما يم سع ك حو وا تأكد هسا ا فتراض الا ن

تتأكـد هـسه الفرضـية باسـتمرار فــي و (Kamii)أبحـاث كـامي 
 ، حيث تتضمن الحسابات ، الخامس ا بتدائيو ال ف الرابع

  . الكسور والكسور العشرية والنسبة المئوية

ـــامي ـــا ك ـــي أثارته ـــرق الت ـــاقش الط   (Kamii) و ســـوف نن
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 . الممارسات ال فية المدرسيةو
 

 أهداف الحساب

كوّ  ضية إسا  ية الريا فة المنطق عدد والمعر فاهيم ال فال م ن األط
غي أن  هداف الحساب ينب فإن  أ ير  من خ ل قدرتهم في التفك
ناء  في ب حل المسائل و طرقهم الخا ة ل شاف  هي اكت تكون 

اف اــن وتختلــف هــسه األهــد .شــبكة مــن الع قــــات العدديــة
بة  بات ال حيحة وكتا األهداف التقليدية التي تركز الا اإلجا

فال و .الرموز الرياضية تختلف كسلك ان تلك التي تجعل األط
ية قائق الجمع  الا   (Internalize) يضفون  فة السات  ح

  (Carrying)  قوااـــــد  الحمـــــلو  الضـــــربحقـــــائق  و
 . الخ ..(Borrowing)   ا سـت فو

 يدي السي يجعل األطفال يضفون ال فة الساتيةإن الهدف التقل
ــا ــع   ال ــائق الجم ــل   حق ــائق   مث ــا  ،   الحق أو ــل إل

ضية ية الريا فة و ااتقادات   تفرق بين المعرفة المنطق المعر
غير أنه   األاداد  . إس أن الحقائق قابلـة للمشاهدة . الطبيعية

شيء كحق إسن .   المجموعو بلة للمشاهدةقا ناك  قة ليس ه ي
 فض ً ان أن الجمع   يمكن تعلمه بعمليات استبطان . الجمع

(Internalization) بل  ، من الخارج من ق ها  جـب تكوين بل ي
ــداخل ــال  . كــل طفــل مــن ال إن الهــدف التقليــدي يجعــل األطف

مثــل  ،الــا القوااــد (Internalize)يضــفون ال ــفة الساتيــة 
بي ير التجري تي ، الحمل  المتأ لة في التفك بين  ال فرق    ت

 . المعرفة ا جتماايةو المعرفة المنطقية الرياضية

فإننــا نرغــب أن يبــدأ ، كمثــال الــا شــبكة الع قــات العدديــةو
ــع ) ــي ال ــف األول بجم ــال ف ــاألتي١+٦األطف ــا أن  : ( ك بم

ــراً  مــن  ، (٨+٨٠=٦+١فــإن ) ، (٨٠=١+١) ــر أن كثي غي
ــس ــدما و (١+١ال ـــف األول يجــدون جــواب ) ت مي ــن ان لك

 : ( فإنهم يجرون كاألتي٦+١يطلب منهم أن يجمعوا )
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شاء  ، هسا يحدثو (٨( +)٨+٨+٨+٨+٨+١) اندما ين
( ٦ي تمكنهم من التفكير أن )ـاألطفال شبكة ا قات اددية الت
ـــا كـــاألتي ـــن التعبيـــر انه أو  ، (٤+٢أو ) ، (٨+١) : يمك

( أو ٢-٨٠( أو )٣-٩( أو )٤-١أو ) ، (٨-٢أو ) ، (١+٨)
 . غيرها أو ٨٤ ف ( أو ن٣×٤)

 

 مناقشات ان حل المسالة و ال فيةالممارسات 

ئق قدم الطرا تب ، سوف ن من الك ير  في الكث ستعملة  ير الم غ
كامي، المدرسية ترى  ما  ستفيد ك تب المدرسية ت  ألن هسه الك
(Kamii) سلوكية ية ال بادئ الترابط  Associationist) من الم

Behavioristic) هداف الظاهر من األ لتمكن  حدودةو يةل  ، الم
يز مـن الخـارجو لك مـن خـ ل التكـرار والتعز مـن هـسه و . س

  : الطرائق المت لة بحل المسائل
 

 المسائل اللفظية أو ً 

بعــد أن يــتم شــرح موضــوع  ، تقــدم الكتــب المدرســية اــادةً 
ثــم المســائل  ،حســابية أو ً  تمــارين إلجــراء امليــات، معــين

لكــن و . الحســابية اللفظيــة لجعــل األطفــال يطبقــون العمليــات
قديم . تقترح طريقة معاكسة لهسا الترتيب (Kamii)كامي أي ت

ها .أو ً  ةالمسائل اللفظي ية حل ان كيف برهم  عد  ،دون أن تخ ب
في الح ول الا  طرائقهم الخا ة  شاف  شجعهم  كت سلك ن

ثال . الجواب س  ، الا سبيل الم كن أن ن يس ال ف يم أل ت م
( ٨١ن واختــار )ن هنــاك قضــيتيإنــه إسا كــا : األول ا بتــدائي

طف ً القضية  األولا  فكم ادد األطفال السين اختاروا القضية 
في ال ـف و . ( تلميساً ٣١الثانية في ال ف السي يتكون من )

سأل في ، الثاني يمكن أن ن تي تك طع الحلوى ال ادد ق هو  ما 
كون  لسي يت فـي ال ف  ا طـع   ثة ق لح ول كل طفل الا ث 

 . ( تلميساً ٣١من )
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فال و ياة األط يمكن أن ن حظ أن هسه المسائل مرتبطة جداً بح
ية بويين، اليوم ظم التر كده مع ما يؤ هـسه و، هسا  قد وضعت 

ــــــتد ل  ـــــو ا س ـــــبب أن نم ـــــة أو ً بس ــــــائل اللفظي المس
ـــددي ــة  ،(Numerical Reasoning)الع ــن المنطقي أســرع م

تب المدرسية . الرياضية للواقع لدى األطفال قدم  كما أن الك ت
بســبب أن مؤلفيهــا يفترضــون أن  ، األســاليب الحســابية أو ً 

الحســاب هــو معرفــة اجتماايــة أو جــزء مــن اإلرث الثقــافي 
 . ينبغي أن ينتقل إلا الجيل القادم

 

 الطرح والضرب من الشمال إلا اليمينو امليات الجمع

كنهم  ، في أبحاثها (Kamii)تو لت كامي  فال يم إلا أن األط
هي و يبهم الحسابية الخا ـةاكتشاف أسال أن  هسه األساليب 

ــات ــا . المتعــارف اليهــا(Algorithms)اكــس الخوارزمي فعل
طرح  جراء الجمع وال ند إ فال ا تدريب األط يتم  ثال  سبيل الم

ضرب مود  ، وال من ا شمال أي  لا ال مين إ من الي بدء  في ال
لا امود العشرات ئاتو اآلحاد إ كساو الم ندما ، ه نه ا ير أ غ

 ، فــال حريــة ا ختيــار باســتعمال أفكــارهم الخا ــةيكــون لألط
 : فإنهم سيبدؤون كاألتي

(٢٠=٨٠+٣٠) ، (٨٦=٩+٢) ،  (١٦=٨٦+٢٠) . 

فال للجمع  ها األط فة يجري واألشكال التالية تبين طرائق مختل
ثــ ث طرائــق إليجــاد  : الشــكل األول . والطــرح والضــرب

(٨٢+٨١ ) 

٤٠=٨٠+٨٠ ٤٠=٨٠+٨٠ ٤٠=٨٠+٨٠ 

=اشرة ٤+١ ٨١=٢+١
 أخرى

٨٢=٢+٢ 

٨١=٨+٨٢ ٣٠=٨٠+٤٠ ٣٠=٨٠+٤٠ 

٣٠=٨٠+٤٠ ٣١=١+٣٠ ٣١=١+٣٠ 

  ٣١=١+ ٣٠ 
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 (٤٢-١٣ث ث طرائق إليجاد ) : الشكل الثاني

٣٠=٤٠-١٠ ٣٠=٤٠-١٠ ٣٠=٤٠-١٠ 

أقل من  ٨ =٢-٣
 ال فر

٣٣=٣+٣٠ ٤٦=٢-٣٠ 

٤٩=٢-٤٣ ٤٩=٣+٤٦ ٤٩=٨-٣٠ 

 (٢×٨٤١طريقتان إليجاد ) : الشكل الثالث

              ٢٠٠=٨٠٠×٢                
٢٠٠=٨٠٠×٢ 

                ١٠=٤٠×٢                 
٨٠٠=٤١×٢ 

                ٤٠=١× ٢             
١٠٠=٨٠٠+٢٠٠ 

           
١٠٠=٤٠+١٠+٢٠٠ 

ــانون أو و ــإن الق ــة القســمة ف ــألة املي ــدما تتضــمن المس ان
يــس مـــن اليمــين إلــا الطريقــة العاديــة تقضــي أن يعمــل الت م

ان  ، الشمال ير  فال الا التعب غير أنه إسا ما تم تشجيع األط
كما  ، أفكارهم الخا ة فإنهم سيبدؤون من الشمال إلا اليمين

ــا )٢٢هــو واضــح مــن قســمة ) ــث ســيعملون  . (١( ال حي
 : كاألتي

حتــا يكــون المجمــوع قريــب  ، (. . . . ١+١+١+١+١)
 . (٢٢إلا )

ــد األط ــا يع ــاً م ــالقول )وغالب ــابعهم ب ــال بأ  ، ٨١، ٨٠، ١ف
لك  . ( بالعد الا األ ابع الخمسـة...،.٤٠ عد س ويستمرون ب

هي ) فإن اشر خمسات ٤١بالقول إسا كان خمس خمسات   )
ــــي ) ــــي )و (١٠ه ــــرى ه ــــات أخ ــــع خمس و إن ، (٤٠أرب

ـــإن الجـــواب هـــو )، (٢٠=٤٠+١٠) ( خمســـة ٨٢لهـــسا  ف
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ــــــاقي ) ــــــة بال ــــــورة (٢والب  : وت ــــــبح هــــــسه الطريق
هو ) ، (٤٠=١×٢) ، (١٠=١×٨٠)  (٨٢لهسا فإن الجواب 
 (٢الباقي )و

 

 سلبيات الطريقة التقليدية )الخوارزمية(

ــامي  ــاث ك ــة ألبح ــيمهم  ( Kamii) نتيج ــم تعل ــال ت ــن أطف ا
بالطريقة التقليدية ) الخوارزمية( وآخريـن بطريقة ا ستد ل 

عددي مو، ال لا ن يؤثر ا يات  ليم الخوارزم جدت أن تع قد و  ف
سببيناإل فال ل لدى األط عددي  ما. ستد ل ال قة أ، أوله ن طري

الخوارزميات تؤدي باألطفال إلـا التوقف ان القيام بتفكيرهم 
، الخاد اند استعمال طرائق  الحمل و ا ست ف  وغيرها

ــيهم ــة معلم ــوا لطريق ــيهم أن يتمثل ــاني. إس ال ــسه أ، والث ن ه
  Place)    الطريقــة   توضــح معنــا   القيمــة المكانيــة

Value) إس أن  ، شرح معنا العددو تمنـع األطفال من تكوينو
ـــال بفهــم القيمــة  ــة ترســخ ضــعف األطف ــة الخوارزمي الطريق

حل و ، المكانية موا بال تا يقو ها ح بالمقابل تتقوى معرفتهم ب
 . اند استعمال تفكيرهم الخاد

 

 دور المعلم

لم بين المع بادل اآلراء  يسهو إن ت في ط ، ت م جداً  هم  قة م ري
ــة ــه البنائي ــس لحــل مســألة ، بياجي ــدما يتطــوع أحــد الت مي فعن

يشجع بقية الت ميس و نه الا المعلم أن يتفاال معهفأ ، معينة
قة ادم المواف قـة  أو  ان المواف هم و لإلاراب  بدو آراء أن ُي

في  نا  له مع شيء  ناك  كن ه لم ي شرًة إسا  اال  مبا ب وت 
فإن دو جهةهسا من . الحل خرى  ليس من وجهة أ لم  ور المع

ـــا أو ت ــحيح  ـــة أو اإلشـــارة إليه ــات ال حيح ــرض اإلجاب ف
ولكــن داــم ســياق التفكيــر الــساتي انــد  ، اإلجابــات الخاطئــة

ير  . الطفل كل التفك فإن  هسا  حيح    لم    قال المع ألنه إسا 
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شرةً  جواب ، سيتوقف مبا لك ال قول إن س مدرس   ي مادام ال و
 ســتمرون بــالتفكير ــحيح أو غيــر  ــحيح فــإن الت ميــس سي

فاقو لا ات يتم التو ل إ تا  لم أن  . المحاورة ح إس الا المع
ــع  ــي جمي ــل ف ــد الطف ــر ان ــة التفكي ــادة حرك ــا زي ــعا إل يس

يه إن و . المجا ت قـول بياج نه  في سه لم أن يضع  الا المع
 مفــاهيم خا ــة ، المفــاهيم التــي ي ــنعها الت ميــس بأنفســهم

شرحوا لسلك الـيه أن يتيـح للت ميو فرديةو يرة لي س فر اً كث
يقــول بياجيــه أن ميــول الت ميــس و . كيــف يــرون األشــياء

 . الحفظ تجعلهم يضعون مفاهيم شخ ية للعالمو ل ستيعاب
 

 الخ  ــة

ــا فلســفات ــة قائمــة ال آراء و قبــل اــدة قــرون كانــت التربي
ية يات  ، تقليد لول النظر مـي بح لت الع ر العل ها دخ ير أن غ

سلوكية ية ال يهو . الترابط ية لبياج ية البنائ ناك النظر  . اآلن ه
مة يات م ئ ثر النظر بويين أك عـض التر هـا بـ الا  ، التي يرا

ها نا . الرغم من ا نتقادات التي وجهت إلي شير ه بد أن ن و  
ـــا  ـــر  ـــعوبة حت ـــائي أكث ـــيم البن ـــا أن التعل ـــي إل ـــيم ف تعل

هسه ، الخوارزميات وفي ت حيح اإلجابات من  لرغم  و الا ا
ية ال عوبة  ناع ب حة البنائ مين با قت من المعل فقد بدأ ادد 
سيةو ، اند بياجيه ناه  الدرا في  الم يراً    . تم إدخالها  وأخ

حاث  سات واألب من الدرا يد  تاج لمز ظر تح تبقا هسه وجهة ن
 . الميدانية

 

 الم ـادر

 ، (٨٩١٣سيد محمد خير هللا وممدوح ابد المنعم الكناني) -٨
 .دار النهضة بيروت ،  سيكولوجية التعلم  

تطــور الفكــر الرياضــي  ، (٨٩١٤محمـد اابــد الجــابري ) -٤
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 . بيروت ، دار الطليعة ، والعق نية المعا رة

هد  ،   الم تكوين المعرفة   ، (٨٩٢١) ، مريم سليم -٣ مع
 . بيروت ، اإلنماء العربي

  آراء حديثــة فــي تفســير نمــو  ، (٨٩١٢نـوري جعفــر ) -٢
 . بغداد ، ار ثقافة األطفالد ، تربيته  و الطفل

5 -  Camii, C.  (1996), ‘‘ Piaget’s   Theory  and 

The Teaching of Arithmetic’’,In  prospects,  

Vol.   XXVI, No. 1 , March , P-99-.  

6- Teacher  Training  and  Piagetian   

Conceptions  of  the Construction of 

Knowledge, (1996), in ‘ ‘  Educational  

Innovation  and  Information’’, No. 89, 

December 1996.  
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 اند اإلدراكيةالعمليات ما فوق 

 فيكوتسكي
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)*(تطبيقاتها في تدريس الرياضياتو
 

 

سكي ية فيكوت شكل نظر ية ت ناحيتين التاريخ يةو من ال  العلم
ــد لألبحــ ــارز الوحي ــوق الم ــدر الب ــا ف ــات م اث حــول العملي

حديث لنفس ال لم ا في ا ية  فوق  . اإلدراك ما  يات  فدور العمل
إن  . التطــوير  يرتــدي أهميــة بالغــةو اإلدراكيــة فــي التربيــة

ية ية والتجريب حاث النظر ياب األب كن ت ميمها   ، غ تي يم ال
سكيو بشكل مثمر ية فيكوت طار نظر في إ سبب  ، مفيد  هو ال

من اهسه الوحيد السي يفسر إهمال  كن  ية  ل في الترب لعمليات 
مام في الم و المؤكد أن هسه العمليات هي موضع اهت ية  انا

أن  ، و بــد أن نشــير هنــا . (4)الــنفس كمــا فــي الــم التربيــة
لتعلم نظرية فيكوتسكي هامين ل موو هي إحدى نموسجين   ، الن

كـــل منهمـــا يثيـــر اهتمامـــا متزايـــدا  لـــدى المـــاء الـــنفس 
-٨١٩٦بياجيــــه ) ج األول وضــــعهفــــالنموس . وا جتمــــاع

ــة ، (٨٩١٠ ــواحي البنيوي ــا الن ــدد ال ــوانينو يش ــا الق  ال
بينمــا يشــدد  ،الســنن العامــة  )البيولوجيــة المنشــأ ( للنمــوو

سكي موسج فيكوت لا التفااـل  ، ن سهامات الثقافـة وا الـا إ
كريو ا جتمااي فت  . (7)البعد التاريخي للتطور الف قد اختل و

جان متعااآلراء حول ما إسا كان  مة ، رضينهسان النموس أم ث
عا ، نقاط مشتركة بينهما بو  . أم يمكن دمجها م يرى أ مث   ف

( أن هــسين النمــوسجين متناقضــين فــي bukhovaO) (4)كوفــا
كل Resnick) (1)بينما يرى ريسنيك ، األساس ( إنهما بعيدان 

ناقض ان الت مة، البعد  نة ها ضات معي في افترا شتركان  ، وي
ــن ــ، ويمك ــل ينبغ ــو ب ــدة للنم ــة جدي ــا لوضــع نظري ي دمجهم

مؤخرا . والوظيفة المعرفية ندما ا در ، وفع  تم دمجهما  ا
نوان  الم  حت ا با ت يف كتي في جن المكتب العالمي للتربيـة 

ير جل التفك من أ لم  ير والع ضمناً التفك سريع     مت قة للت طري
                                                 

عددان،  )*( يال((،  دمشق،  ال -٢٤ُنشر هسا المقال في مجلة ))بناة األج
٤٠٠٤، ٢٣. 
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يه تي بياج مد الا نظري لوم تعت ليم الع خ ل تع من   المعرفي 
 . (5)فيكوتسكيو

 

 ملخد لنظرية فيكوتسكي

ـــة فيكوتســـكي ) ـــا نظري ـــق ال ـــة  ،(Vygotskyيطل   نظري
 ، ثقافية لتطور الوظائف العقلية العليا   ـ تاريخيةـ  اجتمااية

ثقافية  ـمع أن هسه النظرية غالبا ما تسما   نظرية تاريخية 
ية   ـ   نظرية ثقافيةأو  ،   مو إسن . تاريخ ية للن  هي نظر

قرن  طورت فيوقد ،النفسي  العشرينيات والث ثينيات )من ال
سكي  يف فيكوت سي( ل لنفس )الرو االم ا يد  لا  شرين( ا الع

ليكس ن ، (٨٩٣٢-٨١٩٦) يف. مشاركة من تلميسيه أ  ليونت
ياو سندر لور نس . (1)ألك غرب م في ال ها  مام ب يد ا هت قد تزا و

من  يـات  في الستين سية  ية والفرن ترجمة أاماله إلا اإلنكليز
تنطلـــق هـــسه النظريـــة مـــن التفســــيرات  . الماضـــيالقـــرن 
 : (2)التالية

لسي  ، أو ً  سم ا لدور الحا تستند هسه النظرية في األ ل إلا ا
الثقــافي( للنــوع ـ  )ا جتمــااي يؤديــه التطــور التــاريخي

في ح ول  ساني  فياإلن مو المعر ند اإلنسـان امليـة الن  ، ا
يةا استخدام األدواتو تطوير(وسلك ان طريق  نع )و  : لماد
الرمــوز و كاللغــة، ةوالفكريــة الثقافيــ المنجــزات التكنولوجيــة

 . الع قاتو واإلرشادات

ــاً  ــة هــي فــي أ ــلها النشــوئي أ ،ثاني ــل العقلي ــدرات الطف ن ق
بل  مع ق في المجت يا  شأت تاريخ ية( ن ية )ثقاف ظواهر اجتماا

ثــم يمت ــها الطفــل مــن المجتمــع فــي مجــرى  ، و دة الطفــل
تادةحياته اليومية الم لك الا  ، ع عد س سة ب يق الدرا ان طر

 . أساسه ت بح امليات اقلية فردية )نفسية(

ضه، ثالثاً  من افترا ظري  قه الن طة انط  سكي نق خس فيكوت  : يأ
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من ـ إن النمو المعرفي اند الطفل يستند في األ ل النشوئي 
إلــا الجهــاز الع ــبي المركــزي مــن  ـحيـث أداتــه الجســمية 

ية ئة ا ، ناح لا البي لدماغ وإ مد ا تي ت ية( ال ية )الثقاف  جتماا
ــرى ــة أخ ــن ناحي ــي م ــواه المعرف ــاز الع ــبي  . بمحت والجه

لدى ، المركزي  سيما الدماغ والمخ يب  ثل الترك ظره متما بن
الواحـــد ولـــدى داخـــل المجتمـــع ، جميـــع األفـــراد األســـوياء

ـــددة ـــات المتع ـــة   ، المجتمع ـــة ا جتمااي ـــي حـــين أ ن البيئ ف
يتضح  ، إسن . ختلف في مستوى تقدمها)وبخا ة الثقافية( ت
ــة ــسه النظري ــن ه ــد  ، م ــي ان ــور العقل ــين للتط ـــة خط أن ثم

ــدهوهمــا متشــابكان ك، فيكوتســكي ــرا ان التطــور  ، األول. ثي
التطــور  ، والثــاني. البيولــوجي(، الطبيعــي )الــساتي التلقــائي

 . (1)الثقافي( ، ا جتماايا  طنااي )

ها   سكي أهميت ية فيكوت سب نظر ضايا وتكت ها لق من معالجت
 : تربوية هي

ــف (٨) ــة كي ــة أن البيئ ــة الثقافي ــة، ا جتمااي ــطة اللغ  بواس
ية  توسع الوظائف و فاهيم العلم ظم الم األدوات الخارجية ون

 . من خ ل التفاال ا جتمااي ، العقلية العليا

ليم المدرسي (٤) لي والتع مو العق بين الن قة  تائ   ، الع  والن
 . منطقة المجاورة للتطورالمترتبة انها كال

أ ــــــل ونمــــــو القــــــدرات مــــــا فــــــوق اإلدراكيــــــة  (٣)
(Metacognitionها ما بين طة في  ، ( غير أن هسه األفكار متراب

ما  ، اولكننا في هسه الدراسة سنأخس جانبا واحد قدرات  وهو 
في مجال  ، فوق اإلدراك نحاول أن نبين انعكاساتها التربوية 

 . تدرس الرياضيات
 

 اإلدراكية )المعرفية(العمليات 

فوق اإلدراك ) ما  قدرات   Metaقبل أن نحاول التعرف الا 
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cognition ينبغـــي أن نوضـــح مـــا المق ـــود بم ـــطلح )
Cognition. هنا   بد أن نشير أن ثمة اخت فات في ترجمة و

ناه فة أو  .هسا الم طلح وفي مع يه معر من يطلق ال منهم  ف
ية فة العقل يةهسا  ، فعل معرفة أو المعر ية و من ناح من ناح

يه اإلدراك من يطلق ال ية تطلق  .أخرى هناك  ير أن الغالب غ
فة   يه   معر قل . ال فاخر اا ترجم  قد  ا الم طلح هس (9)ف

قل(، معرفة، التمييزالا أنه ) اام  ،الع نه م طلح  فه أ وار
يد  كان التقل قد  مة والحكم ول يل والمحاك شمل اإلدراك والتخ ي

كما أن  . بين اإلرادة وا نفعالو ل(أن يفرق بين التمييز )العق
يل مد خل يل أح سواة  (40)خل في مو هسا الم طلح  ترجم  قد 

حيــث  ،معرفــة )فعــل المعرفــة ( ، الــم :  نــد الفلســفية أنــه
ــة ) ــسه الكلم ــتعمل ه ــل cognitionتس ــا فع ــة ال ــا للد ل ( أم

فة  . أما للد لة الا معرفة اموماو ،معرفة ها   المعر أي إن
خاد ، جدا بالمعنا العام باع حسي   ، وبنحو  سير انط  . تف

لومو في (44)يرى ب جال المعر لك ، إن الم ضمن ت يات يت العمل
قدرات  مو ال مات ون التي تتعامل مع استرجاع  وإدراك المعلو

كمــا وضــع ترتيــب هرمــي لألهــداف  . ...العقليــة والمهــارات
سية ستة ف ول رئي لا  توي ا ية يح في . المعرف موضواة 

س من األب يدا وهيقائمة  ثر تعق لا األك لتفهم  :ط إ فة وا المعر
ــق ــويم  وإسا كــان ترجمــة و والتطبي ــب والتق ــل والتركي التحلي
 فإننا نقع في إشكالية أخرى ، هو معرفة cognitionم طلح 

ولكن إسا  . يترجم أيضاً معرفة knowledgeهي أن م طلح و
هــو إدراك فــإن م ــطلح  cognition كــان ترجمــة م ــطلح 

perception ترجم إدراك أيضاً ي . 

ــة ) إسن ــول أن األســاليب المعرفي ــا الق ــي cognitionيمكنن ( ف
 الرياضيات هي أنماط من التفكير تهدف إلا اكتساب المعارف

هاراتو ماو الم مل  به قوانين   ، التأ فاهيم وال خد الم ما ي ب
 . الخ ضمن مجال مسألة معينة ، والخوارزميات
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 ء المعرفة(العمليات ما فوق اإلدراكية )ما ورا

و إسا كـــان ثمـــة اخت فـــات فـــي ترجمـــة ومعنـــا م ـــطلح 
cognition  في مة  قا ا خت فات قائ عي أن تب من الطبي فإنه 
ما وراء معرفـة . metacognitionم طلح   ترجم تـارة   ، في

فوق اإلدراك ، أو ما بعد معرفة ما  تارة  خرى اإلدراك و ، و أ
 . وغيرها من الم طلحات ، العال  

فة  ، المعناأما ناحية  طرق مختل فقد استعمل هسا الم طلح ب
في لنفس المعر هسا  . أيضاً في الم ا نا أن  شير ه بد أن ن و  

عد يه ب حث ف تي و ، الم طلح لم يتم الب ضيع ال من الموا هو 
لك أن م طلحي  لا س ضف إ ها أ حاث حول يز األب غي ترك ينب

مــا فــوق اإلدراك قــد يتــداخ ن معــاً بحيــث ي ــعب و اإلدراك
الــا الــرغم مــن و . ز بينهمــا فــي كثيــر مــن الحــا تالتمييــ
قول باخت ار أن  ،  فات في معنا هسا المفهوما خت يمكن ال

حول  فرد  ما فوق اإلدراك )أو ما وراء معرفة( هو   واي ال
يات إنَّ هسه القدرة الا . (47)املياته التفكيرية   مل بعمل التأ

ير كم ، التفك هم وتح ضل ف لا أف يتم الح ول ا يث  هسه  بح ب
ــات ة الســابعة ( الحاســisbetN) (44)يعتبرهــا نســبت  ، العملي

ــدينا ــأ . ل ــسلك ف ــيل ــتعلم الحقيق ــاً  ، ن ال ــسي يســتهدف فهم ال
من أجل أن  ، ينبغي تفسيره بقدرات الفرد ، منطقياً و مترابطاً 

ينظمها ومن هسا المنطلق يشير و يعيد تشكيلهاو يتأمل أفكاره
منمفهـوم ما فوق اإلدراك  ت الا كل  لتحكم ال عارف وا ي الم

 . الفرد الا أنظمته المعرفية ايمتلكه

 :  إن هذه الطبيع  المزدوج  تتضمن جانبين

الــواي الــسي يمتلكــه األفــراد تجــاه معــارفهم  ، الجانــب األول
وتجــاه قــوتهم وضــعفهم  وتجــاه معتقــداتهم حــول  ، الساتيــة

ضيات ، أنفسهم كمتعلمين هسا  . وأخيراً حول طبيعة الريا إن 
ما و الجانب هو كامن في الطبع فة  نه معر يو ف هنا الا أ

نب  . فوق اإلدراك أو   معرفة ماسا تعرف  إس يشير هسا الجا
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إلــا المعــارف والمعتقــدات التــي يمتلكهــا الشــخد حــول 
عين في  ، الم ادر المعرفية الساتية في مجال م ها  ية أدائ كيف

ستعم ،سلك المجال كن ا تي يم هات ال  ، الهاواألساليب والتوجي
بدو سات . وطبيعة المجال نفسه ية ت إن مثل هسه المعرفة السات

في سلوك المعر لا ال تأثير ا في ال غة  ية بال كن أن  ، أهم ويم
يوم عد  ماً ب ليم يو في التع شكل  ثاني . تت نب ال ما الجا من  ، أ

يق  ،فوق اإلدراك عالهم بتطب ظيم أف فراد الا تن فهو قـدرة األ
 . معرفتهم الساتية

فأ هسا  ظيم ن ول لة والتن بة الفعا لا المراق شير إ نب ي هسا الجا
فوق  ، والتنسيق لتفكير األفراد ويو ف هنا الا أنه مهارة 

ــي  . (41)اإلدراك ــوق اإلدراك ه ــا ف ــات م ــا املي ــال ال وكمث
 : أسلوب الخطوات األربع لحل المسالة السي يتضمن

لكــي يــتم اختيــار  ، كيفيــة التأمــل إلــا الحلــول المفروضــة . 
 . منهااألفضل 

 . توافق استعمال الحل السي تم اختيارهو كيفية مراقبة . 

 . كيفية تقييم الحل بعد استعماله . 

 . (45)كيفية تعديل هسا الحل من أجل حل مسائل أخرى  . 
 

 العمليات ما فوق اإلدراكية اند فيكوتسكي

التطور  ـ أّن تحليل النموسج الثاني للتطور ، (41)لقد بّين ايفيك
ثل ـ يااا  طن فاهيم والمم ظم الم ستيعاب ن ية ا قود  ،بعمل ي

طور كي للت فوق اإلدرا ما  عد  ألن  .فيكوتسكي إلا اكتساب الب
 ، اكتساب نظم معارف مبنية الا مثل هسه الدرجة من التعميم

من و قال  ترابط المفاهيم ضمن شبكة مفاهيم كهسه تجعل ا نت
ة فضــ  اــن امليــات فكريــة ســهل ، مفهــوم إلــا آخــر ســه 

وجود نماسج خارجية )في الن ود أو مقدمة و التنفيس نسبيا
ياتو الا يد المدرسين( هسه العمل يق  سهل  ، تطب لك ي كل س
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ضبط  .واـي وضبط الفرد لعملياته اإلدراكية وتسهل املية ال
شفهي لم  لتعلم ) تع ية ا مط امل لساتي اإلرادي ن كل  ، ا شرح 

ية ناه  الفكر ناء . الخطوات والم ية ب شريح امل فاهيم ت  ، الم
شد  ، بناء مفاهيم مشتركة بل الرا من ق لتعلم  ية ا يه امل توج

برة لخ ( ، سي الخ سب  .ا كن أن يكت شروط يم هسه ال ظل  في 
ية  ته المعرف ان امليا شيء  عض ال ضحة ب فة وا فرد معر ال

ما  ، الشخ ية يات  هسه العمل ية الا  سيطرة اإلراد وكسلك ال
ضمن ن تدخل  سكي(  ند )فيكوت ية ا مة فوق اإلدراك ية اا ظر
ية هسه النظر في  يا  ية العل هسه  ،لتطوير الوظائف العقل بدو  ت

ضــمن شــروط محــددة  ، كأنهــا مرحلــة ضــروريةو العمليــات
ظيم  ، تماماً  اادة تن في إ ولها بطريقة غير مباشرة دور مهم 

مة ية اإلدراك اا اادة و . امل في إ يات  هسه العمل ثل دور  يم
ــاً  ســكي للتطــور ت ــور فيكوت ، التنظــيم بشــكل واضــح تمام

 . كعملية تحول الع قات بين الوظائف العقلية الخا ة

يدة ، ويرى ايفيك أيضاً  يوم الوح تا ال أن نظرية فيكوتسكي ح
قدم تي ت قل ، ال لا األ يا ا مي  ، نظر ناء ت ور ال ية ب إمكان

ية فوق اإلدراك ما  يات  طور  ، للعمل عد الت بربط ب سمح  ما ي م
عام كي ال بالتطور اإلدرا هسا  كي  هم و ، اإلدرا ية ف كسلك إمكان

أســاس قــدرة المــرء الــا ضــبط املياتــه الداخليــة الخا ــة 
من  قال  لسي ي ف ا نت سكي ا ضبط ابواسطة مخطط فيكوت ل

ساني  الخارجي والمشترك بين األفراد إلا الضبط الفردي النف
ــة فيكوتســكي . الضــمني  ،ومــن هــسا المنطلــق توضــح نظري

يةأن تطور أنظمة المفاهيم ال ، ب ورة جلية من  ، علم لك  وس
لتعلم المدرسي في ا مااي  هم  ، خ ل التفاال ا جت قي بف ترت

ية  طوير بن المتعلم للتمكن من   المتعلم ويعيد توجيه املية ت
هارات ، المفاهيم عارف والم مو الم شجع الا ن األساليب و ت

متعلم في مستوى ما فوق ية و . اإلدراك اند هسا ال من األهم
سمة راتأن قد ، أن ن حظ هنا سات  ، ما فوق اإلدراك ُتعد حا

 . قيمة كبيرة في مهارات حل المسألة
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 ما فوق اإلدراك وتعليم الرياضيات

ــتعلم الفعــال ــس أن يكونــوا وااــين لمــا  ،يتطلــب ال مــن الت مي
ــوه ــا   يعرف ــوه وم ــر  ، يعرف ــا التفكي ــداو إل ــسي ي ــر ال األم
فوق اإلدر .بمستوى ما فوق اإلدراك اك ولهسا فإن البحث بما 

ــال ــسا المج ــي ه ــرهم  : يتضــمن ف ــة تفكي ــب الطلب ــف يراق كي
ــه ــوه ، ويوجهون ــا امل ــف يحفظــون تسلســل م ــف و ، كي كي

لساتي؟ يرهم ا ما و يفهمون امليات تفك هارات  ية م برر أهم ت
وراء معرفــة انــدما يطبــق الطلبــة معــرفتهم الرياضــية فــي 

يدة قف جد قوائم . موا حوي  مرجح أن ت من ال نه  هسا  فإ و ل
ــيم ــف  أهــداف تعل ــر مــن  كي ــف نحــل  .الرياضــيات الكثي كي

قف ، كيف نقيم البراهين ، المسائل مسج الموا يف نن يف  ،ك ك
تائ  مم الن سمة ، نع لة حا حدد أمث يف ن ان  ، ك حث  يف نب ك
 (42)؟...الخ ،كيف نميزها ،أمثلة معاكسة

هـسا المنو ضياتمن  سو الريا بدأ مدر لق  ير، ط من  في الكث
فوق اإلدراك في أداء المهام  مستوى ما بدراسة دور ،البلدان
سه  ما ألن ما يعرفه الفرد أو . اضياتفي الري يعتقده حول نف

ــتعلم أو فااــل للرياضــيات ــف باســتطااته أن وأيضــ ،كم اً كي
هام يتحكم بمسلكه هسه الم جاز  مل إلن ناء الع كل  ،وينظمه أث

فرد هسا ال ية الا أداء  ثار قو ما  .سلك يمكن أن يكون له آ ول
طويره يتطلب كان ما فوق اإل فإن ت دراك مت  ً بواي الفرد 

لـك الــا مــا ويعكــس س ، منـه أن يراقــب مــا يفعلـه اآلخــرون
ينبغــي للطالــب أن  ، هــسا الوضــع وإزاء .يراقبــه هــسا الفــرد

في  فه وسلوكه  قدرا لمعار ما وم ها ومحل  ومقي ي بح منتب
ــل أو .(41)الرياضــيات ــن ه ــن طرلك ــدريس الرياضــياتائ  ق ت

 اشراً إلنماء معرفـة الطالب بما فوق اإلدراكتعطي اهتماما مب
يبــــدو أن األمـــر هـــو غيـــر سلـــك فمـــث  يـــرى  ؟مهاراتـــهو

( أن خطـــط التـــدريس التقليـــدي arofaloG) (49)جاروفـــالو
معرفــة للرياضــيات   تعطــي اــادة اهتمامــاً مباشــراً إلنمــاء 
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ــوق اإلدراك ــا ف ــب بم ــون. الطال ــن هوس ــل م ــول ك ــسلك يق  ك
قا أن هسه  (70)ويلسون و فة(   تل ما وراء المعر هارات ) الم

ــين ــاه المعلم ــن انتب ــل م ــالقولو . إ  القلي ــل : يمضــيان ب ولع
سان عرف اإلن ما ي فة  لك   ،معر بـ  ت هسه   ترتبط    يف  وك

في مع ال راع المعر مل  يف تتعا ثر  ...،وك نب األك هو الجا
ني . إهما ً من جوانب تعلمنا جميعا هسا   يع لم  ، ولكن  نه  أ

هسا المجالتكن ثمة م في  يرة  حيث أن  ، حاو ت وجهود كب
في  شغل  لواي وين هسا ا ثل  عض م طور ب بة ي من الطل كثيراً 
من  يد  قدمون العد ظم المدرسين ي ما أن مع سه  ك لتحكم بنف ا

فــإن  ،لكــن مــع كــل سلــك ، التوجيهــات المنظمــةو اإلرشــادات
كز الا المحتوى  ما ير ثر  ضيات أك  ،الرياضيتدريس الريا

ـــرا او ـــيس كثي ـــا المســـلكل ـــي  ل الرياضـــي )الت ـــرفات ف
 فــإسا أردنــا أن يكـون طلبتنــا متعلمــين نشــيطين .(الرياضـيات

بد  من أن تكون لهم مجرد معرفة  ، فاالين في الرياضياتو
قوم  ، بالحقائق الرياضية وطرق الحل نا أن ن حتم الي نه يت فإ

 بتخطــيط تدريســنا مــن أجــل تنميــة مــا فــوق اإلدراك انــدهم
بو ما لمساادة الطل لواي ب ية ا في تنم لا ، فوق اإلدراكة  ا

ــقً طر المــدرس أن يســتخدم ــة ائ ــار  ، مختلف ــاً مــن أفك انط ق
ها أو ً ف كار قريبـة من من أف سكي أو  ليم التعـاوني ، يكوت التع

مااي  لا ال راع ا جت ني ا لتعلم المب جه وا لتعلم المو  ـوا
ــاً و ، اإلدراكــي ــاء المعــارف جمااي وسلــك مــن خــ ل  . (74)بن
 . (74)(77)اجتمااية نسكر منهانماسج 

  حل المسائل ند ممارسة  له ا شيء تعم فكر وتأمل بكل 
 و لماسا تعمل هسه، في الرياضيات

 ما هي ال عوبات التي تواجهك في حل المسائل؟ 

 ندما تواجهك  . ما نوع التعليل السي تتبعه؟ مل ا ماسا تع
 مسألة غريبة؟ ولماسا؟

 ستطيع ما هي أنواع األخطاء التي تقع بها اا ماسا ت دة؟ 
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 أن تعمل بشأنها؟

 ما نوع المساادة التي تحتاجها؟ 

  كون اسكر بعض األشياء التي تستطيع أن تفعلها اندما ت
 هل هسه األشياء تساادك دائماً؟و . منهمكاً بحل المسألة

 اسكر ادة أشياء يمكن أن تفعلها لتبقا متابعاً املك . 

 هل سلك ؟ ولماساو . متا يكون من المفيد أن تدقق املك
 هو الوقت المناسب فقط؟

  حل ند  ها ا سيت أن تفعل تي ن شياء ال نواع األ هي أ ما 
 المسائل في الرياضيات؟

 لماسا تعتقد أن طريقتك في الحل  حيحة؟ 

 ؟لماسا؟ وما هي أنواع المسائل التي تفضلها 

  عل ما هي أنواع المسائل التي تخشاها؟ ولماسا؟ وماسا تف
 للتغلب اليها؟

بغــي الــا المــدرس أن يبــسل جهــداً ليشــير إلــا ين ، ثانيــاً 
ها  لة  هي ل تي  ضيات ال في الريا هام  الجوانب المتعددة الم

 : مث ً  ، بالتح يل

  يات ها بعمل كن حل ضيات يم في الريا سائل  كل الم ليس 
 . جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة فحسب

 بعض المسائل يمكن حلها بأكثر من طريقة واحدة . 

  أن تســتعمل جميــع األرقـــام بعــض األحيــان   تحتــاج
 . المسكورة في المسألة

  لــيس مــن الضــروري أن تحــل المســائل بــنفس طريقــة
 . المدرس

كيفيـة الــتحكم  ، وا الطلبـةيمكـن للمدرسـين أن يسـااد، ثالثـاً 
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م وسلــك بإظهـار قـراراتهم وإجــراءاته اينظموهـو بت ـرفاتهم
 ، التفكيــر ب ــوت اــالأي  ، أي يخــرج أفكــاره ، المنضــبطة

 . التدريس أثناء

يرة يان كث في أح سين  عض المدر نا أن ب شير ه بد أن ن  ، و  
هسه الوسيلة ، للطلبة يقومون بتقديم حلول واضحة حيث أنه 

 اإلجــراءات التــي يســتعملونها فــي وضــعو تخفــا القــرارات
حل في ال هاو طرقهم  ها وتقييم مدرس أن و .اختبار كل  الا 

بحيــث فــي موقــف  ، يحــاول جعــل هــسه الجوانــب مــن األداء
قوم و ، كيف تم وضعهاو يتسنا لكل طالب أن يرى متا أن ي

 . أهميتها في املية الحلو بتقدير دورها

يراً  و فوق اإلدراك ،أخ ما  في  ليم  غي للتع ظر ينب خس بن ، أن يأ
ــار ــة ا اتب ــب الشخ ــية الساتي ــين و ،الجوان ــا ب ــب م الجوان

ـــتعلم ،األشـــخاد ـــة ال ـــاء املي ـــائي  ، أثن ـــوم البن أي المفه
ية  ،اي للمعرفةا جتما لم كيف بة تع غي مساادة الطل كسلك ينب

 . التعبير ان أفكارهم

س بد أن نشير أ ،في الختامو من ال ليس  كل نه  يق  هولة تطب
إلــا فتــرة و هــي بحاجــة إلــا وقــت وإنمــا ، هــسه اإلجــراءات
ــا ــة إلنجازه ــه و . طويل ــسي يلعب ــر ال ــدور الكبي ــرز ال ــا يب هن

ــل ــي تطــوير اــادات التأم ــرالتفو المــدرس ف ــة ، كي  والمراقب
بةو شلون  ، التقييم الساتي لدى الطل لسين يف بة ا حيث أن الطل

لم يكن في أغلب األحيان نتيجة لنقد  ، في حل مسألة معينة
ما  ، المعرفة في الرياضيات عال ل ير الف بل سبب ا ستعمال غ

 . يعرفونه
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)*(إااقات حل المسألة في الرياضيات    
 

 

مين م ااب من المتعل ند ت ديهم و يواجه العديد  قات ا إاا
 ، لحــل المســائل فــي الرياضــيات لمختلــف المراحــل الدراســية

من ثم و ، ان الحل األمر السي يؤدي إلا إخفاقهم أو اجزهم
ثل ،ؤ ء تسميات متنواةُيطلق الا مثل ه ئو :م لتعلم بطي  ،ا

ضو  التح يل ية، ضعيفو األداء، منخف ستويات متدن ، سوو م
خسة مسميات  .الخ لسلك بدأ البحث ان تفسير لهسه الحا ت  آ

ثل ضاً م فة أي جاز : مختل في ا ن ق ل  جاز  ،ظاهرة اإل أو ا ن
مثيل ، الشديد في الفهم البطء ، المدرسي الضعيف الفشل في ت 

غيــر أن بعــض  . ضــعف األداء فــي الرياضــيات ،الرياضــيات
يس  بر التلم حدث ا ما ت لتعلم ك ية ا لا امل هت إ حاث توج األب

أي أن التلميس هو نفسه أ بح مركز ا هتمام الرئيسي  ،نفسه
كيفية حل و ، في املية تق ي أسباب الضعف في الرياضيات

ما هي و ، ما هي المداخل العامة للحلو ، ألةهسا التلميس للمس
هسه  . أنماط التفكير التي يسلكها خ ل الحل في  سنركز  لكننا 
أو  ، الحــواجز المعرفيــةو الدراســة الــا طبيعــة اإلااقــات

المشــتتات العقليــة التــي تحــول دون تمكــن التلميــس مــن حلــه 
شأ يت ل  . للمسألة كما سنفترض هنا أن أي  عوبة سات من
يبالعو ية    ةامل ا قت ادية أو ا جتماا ية أو الفطر أو العائل

  . تتدخل في إخفاق التلميس اند حله للمسالة

 ما بين المسألة والمشكلة

من حيث الترجمة  ، كثيراً ما يتم الخلط بين المسألة والمشكلة
تارة و فتارة تترجم مسألة Problemالعربية للكلمة ا نكليزية 

                                                 
يال ((،  دم )*( ناة األج لة )) ب في مج قال  عدد ُنشر هسا الم ،  ٨١شق،  ال

 .٤٠٠٢ربيع 
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نجد  ، الرجوع إلا معاجم اللغة العربية غير أنه اند . مشكلة
فمــث ً يقـــول ابــن منظــور فــي لســان ، أن هنــاك فرقــاً بينهمــا

 : (4)العرب

شيءو ، سأل إن المسألة هي من ان ال ت : سألته  ستخبر   ها
يهو التبيينالا وجه  قول  . التعلم مما تمس الحاجة إل كر  وس
  : أبو سؤيب

ـــم  ار، أم ل ـــدَّ ـــم  ال س  ل ت  ر  أســـاء 
 ئ لُتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ـــده        ه  ، أم اـــن ا  ن  ـــك  هـــن السَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  باألوائ 

 
شكل من  هي  شكلة ف ما الم ظورو ، أ بن من قول ا ضاً  (7)ي  : أي

 . . . التــبس : أشــكل األمــرو إسا اخــتلط األمــر أشــكل الــي
ياض ، حمرةو األشكال فيه بياضو ختلط بالب  أشكله الحمرة ت
 . . . منــه قيــل لألمــر المشــتبه مشــكلو ، هــسا شــيء أشــكالو
  . اللونان المختلطان  : األشكال اند العربو

 : الشكيل، (4)قد سكر أمية بن أبي ال لت و

ـــد   ر   وال   ــاو  ُرهــا الق س   نــائ  ً ُظف 
 

ي         ك  ل  من  الق ف ار  الشَّ ف  ان  والط   ا 
 

 . السي يختلط سواده أو ببياضه بحمرة : والشكيل

فهو أيضاً يرد ب ورة  ، المسألةو أما تعريف كل من المشكلة
ثل  ، مختلفة اام الا أن المشكلة تم شبه  قاً  ثم اتفا غير أن 

جة لا معال تاج إ قف يح لة أو مو نع أو و حا ما يم ناك  كن ه ل
مر ، يعيق الحل ية األ فاتو . في بدا نسكر  من التعري يرة  الكث

قول شكلة في يوي(( للم جون د يف )) يرة : تعر لة ح ها حا  إن
و ام ً لكشف الحقائق التي تسااد تردد تتطلب بحثاً أو شـكو

 : كما يعرف ))بل(( المشكلة فيقول . (1)الا الو ول إلا حل 
ــا واــي  ــل مشــكلة لشــخد مــا إسا كــان ال إن الموقــف يمث

يرغب في و ،يعترف بأنه يتطلب فع ً ماو بوجود هسا الموقف
  يكــون الحــل و يقــوم بــهو أو يحتــاج إلــا القيــام بــإجراء مــا
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ته في جعب ضيات . (5)جاهزا  في الريا سألة  يف الم ما تعر  ، أ
ياً  : فيمكن القول كاً فكر فرد منهم بـه ال كون  قف ي نه أي مو  أ

لهو حل  ان  حث  نه  . يب قف بأ هسا المو لا  ير أن الحكم ا غ
هسا  جه ب فرد الموا يمثل أو   يمثل مشكلة يعتمد الا نظرة ال

ــف ــاس . الموق ــسا األس ــا ه ــوم  ، وال ــتخدم مفه ــد يس   أح
ية  ، تدريس الرياضيات المشكلة في سواء ففي الكتب المنهج

لك م طلحات المسألة ، أو في ا متحانات ان س  بل اوضاً 
نا  . التمرين والتدريبو مة مشكلة ألخبر ألننا لو استخدمنا كل

ناك مشكلةو المتعلم مقدماً ب عوبة الحل يب أن و . أن ه الغر
ية تب الترب في ك يراً  كرر كث شكلة يت هوم الم لنو مف لم ا  فسا

 ،بمــا فيهــا طرائــق تــدريس الرياضــيات ، طرائــق التــدريسو
ــألةو ــيس م ــطلح المس ــب المخت ــة  ، ل ــي الكت ــو ف ــا ه كم

لاو .بالرياضيات من اإلشارة إ بد  ير في هسا المقام    أن الكث
ية  من التربويين  يعتبرون المسائل الرياضية هي مسائلً لفظ

كن أن )ك مية ( فحسب شمل  لكن في الواقع أن المسائل يم ت
التمــارين  )التــي تســتهدف تطبيــق القوااــد و كــل التــدريبات

شرة( ضية مبا يةو ، الريا سائل اللفظ قد  ههسو . الم نواع  األ
ها قوم بحل لسي ي متعلم ا سبة لل بر مشكلة بالن ، تعتبر أو   تعت

حل يام بال سلكها للق تي ي قة ال  يرىو . كما تتوقف الا الطري
ت ))بل(( في ك ضيات المدرسية أن كثيراً من التمارين  ب الريا

من  لرغم  لك الا ا ية وس مارين روتين ابارة ان تدريبات وت
ــر  ــعوبة  ــة أن بعــض التمــارين األكث ــل مشــك ت حقيقي تمث

 . (1)لمعظم الط ب
 

 الرياضيات الخ ائد العامة للضعفاء في

يبــدو أن ثمــة خ ــائد أو مؤشــرات يتميــز بــبعض منهــا أو 
ــا  الضــعفاء فــي حــل المســائل  يمكــن ، كلهــا م حظتهــا ال

فة ستويات مختل في اإلدراك . م لزج  : ف كرار ال لا الت يل إ الم
(Perseveration ) اــدم القــدرة إلــا ا نتقــال إلــا وضــعية و
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 . يتحول انتباهه إلا السمات الثانوية :و في التفكير. جديدة

ســهولة ا نجــرار إلــا الســهو واــدم تركيــز  :و فــي الســلوك
جراء  : ليهاويمكن أن نضيف إ . (2)ا نتباه في إ بة  ادم الرغ

سألة حل الم من  هاء  عد ا نت عة ب لا و ، مراج باه إ ادم ا نت
تائ  ية الن سهولة، معقول لل ب شعور بالم ترات ، و ال ما أن ف ك
و اــدم القــدرة تعلــم الرياضــيات أو الحــل ، انتبــاههم ق ــيرة

فردهم والـا اكـس سلـك ، فـي المدرسـة أو فـي المنـزل ، بم
 . لا الحل بفعالية مع ط ب آخرينهناك من هو غير قادر ا

حث جورج بوو نشير هنا إلا ما سكره   به ))الب في كتا يا    ل
لب ان الحل لـة وا فاً ت رف الطا حل المسأ حل  (( ان مرا

ها مة  : نسكر من كرة اا لا ف طة والح ول ا كار الخ ما ابت أ
ــاينين ــين متب ــل ب ــدده اثن ـــا نقاب ــراً م ــل فكثي ــ ب  ، للح فط

ي لا العمل مون ا من يهج سية  سوم الهند سابية أو الر ات الح
وطــ ب يقفــون ، ق بــل رســم الخطــة أو تكــوين الفكــرة العامــة

كرة ضور الف سلبياً بانتظـار ح فاً  ما يسـرع و موق   يعملـون 
شائعو .حضورها لنقد ال جد ا يس الخطة ن مال ، في تنف  اإله

طواتو ــق الخ لا تحقيـ جة  . ادم ال بر ا يق النتي ما تحق أ
ض اام أي له  جة و . اً فإهما لا نتي سره أن يح ل ا لب ي  الطا

ــُه أبعــد  ، ثــم هــو يلقــي بقلمــه ، مهمــا تكـــن ل ف ــت انتباه  و  ت 
ومما يتميز به الطالب الضعيـف أيضاً  .(1)النتائ  ان المعقول

ناً  ، هي ظر  ، أحيا سراة ب رف الن تائ  ب الح ول الا الن
ـــــول ))بيكــــون(( بهــــسا و ، اــــن  ــــحتها ــــسكر قـ ــــا ن هن

سريعةالمعنا:اإل تائ  ال ستهويه الن ثم . نسان اجول ت من  و 
 . (9)يقفز إلا ا ستنتاجات

ها من الخ ائد األخرى للضعو فاء أو بطيئي التعلم كما سكر
بل (( هـي أن كثيـراً مـنهم يفتقـرون إلـا القـدرة الـا فهـم ))

قديمهاو المفاهيم حو و األساسيات اندما يتم ت شرحها الا ن
مـزي جرد أو ر ندما يف . م تا ا قات وح كاراً أو ا  مون أف ه
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لا رياضية فأ فة إ قف مختل في موا ها  نهم يعجزون ان تطبيق
كما أنهم في بعض األحيان يميلون إلا تسكر تعريفات  . حد ما

هم المفـاهيم ادداً مـن اإلجـراءات . بد ً مـن ف  قد يتـسكرون 
ف ُهــم  يســتخدمون . ..الخطــوات لحــل كــل نمــط مــن التمــارينو

ير جبريطريقة خاطئة لتبسيـط ت جرون الخطوات و ، عب قد ُي
أو يستخدمون إجراءاً  حيحاً ، في حل معادلة بتركيب خاطئ

جراء هسا اإل يه  بق ال مرين   ينط ختم و . (40)في ت بل أن ن ق
لزج ، هسه الفقرة كرار ال نا الت في مع لي ً   ، بد من التوسع ق

سابقاً  يه  شرنا إل لسي أ لي ، ا قف اق باره مو كن اات يث يم ح
ادم و متجمداً في أسلوب واحد ،نقطـة دون أخرىيركز الا 

حل   ، الرغبة أو ادم القدرة الا تغييره والتشــبث بنموسج 
حاول بالمسألة  .يؤدي إلا الحل ال حيح ظل ي فالمتعلم  ي لسا 

ته ،دون جدوى ير وتقليدي تهو بسبب اطالة التفك  .ادم مرون
ــرو ــا هــسا النــوع مــن التفكي ــر ا تفــاقي أ ،يطلــق ال و التفكي

 هـــو اكـــس التفكيـــر المتشـــعبو (Convergentالمتقـــارب )
(Divergent) . يمكن مقارنة هسين النواين من التفكير في و

فالحشرة تحاول الفرار من النافسة  .السكاء بين الحشرة والفأر
حاول أن  ير أن ت من غ مرة  عد  المغلقة فهي تكر اليها مرة ب

فسة هي النا ها  تفر من نافسة أخرى بجوارها مفتوحة  تي من ال
كا . دخلت إلا الغرفة فإسا  . أما الفأر فقد يت رف ت رفاً أس

من  هو وقع في شرك فإنه يحاول أن يقلد نفسه كي يملد 
ثم  خرين  ضيبين آ لا ق جرى إ فق  هو أخ فإسا  ضيبين  بين ق

لسلك . (44)يجرب كل اإلمكانياتو فهو ينوع محاو ته . آخرين
عاً  ته تنوي نوع محاو  كا الا المتعلم أن ي بة و ، أس الا تجر

شلهو أن يتعلم من أخطائهو اإلمكانيات بفهم أوسع أن   و ، ف
ي ــل إلــا مرحلــة ُيطلــق اليهــا ا نســداد العقلــي أي مرحلــة 

 . التوقف ان الحل
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  أنواع األخطـاء

مة عارف المتراك برة والم عاً للخ نه تب عروف أ تظهر  ، من الم
ــين  ــين المتعلم ــة ب ــروق الفردي ــات والف ــتهم اإلمكان ــي رؤي ف

سألة هاو للم في و ،  ياغتهم لحل خت ف  لك ا  عد س هر ب يظ
ــة للمســألةو تحليــل ــدها تقــع  ، اســتخدام المعطيــات األولي ان

و بــد هنــا مــن التمييــز بــين أنــواع  . األخطــاء انــد بعضــهم
ياتهم المدرسية فبعض  : األخطاء التي يرتكبها الط ب في ح

حدوثو مقبولو األغ ط معقول قع ال يدو . متو خر بل عض آ  ب
هم . ممجوجو ان ف ينم  نوع األول  هو إن ال ما  فرق بينه و ال

حو حلهو الطالب للسؤال سليم ن جاه ال بر ا ت كن و ينطوي ا ل
اارض  الطالب يخفق في التو ل إلا النتيجة المرجوة لخطأ 

لك جاه  . يرتكبه أثناء س سير بات يدة ت بة البل حين أن اإلجا في 
عاكس باتو . م لا اإلجا ضاً  ما ي دق ا ئة ي دق أي الخاط

بات ال حيحة لا اإلجا كانيكي . ا لول مي  يبرتو فبعض الح
هــسا الــسي ينبغــي و آخــر ينطــوي الــا ا بتكــارو ، مــألوفو

ناء  ، األخطاء التي يقع بها بعض المتعلمينو . (47)تشجيعه أث
باســتمرار تتركــز فــي ســير المحاكمــات  ، حلهــم للمســائل

ي اســـتخدام المبـــادئ فـــو ، المنطقيـــة وا ســـتد ل والتعليـــل
 . في قراءة ن ود المسائل اللفظيةو ، األساسية

 

 تفسير األخطـاء

تي  سباب ال ان األ سير أو  ان تف حث  سهولة الب من ال ليس 
سنحاول  ، تؤدي باإلنسان أو المتعلم نا  ــاب األخطاء لكن ارتك

هسا  . سلك فيما يخد الرياضيات فحسب ثوا ب لسين بح ومن ا
كون(( هـو ))بي طة  ،الموضوع  طاء المرتب لسي أوضح األخ ا

تي و ، بالعقل البشري ثان أو األ نام ال سم األو أطلق اليها ا
باً  ماً رهي قل تحك في الع جادة ال وابو تتحكم  ان  به   ، تحج
بدها لة أ نام يع كون بمنز هاو . . . .فت شبث ب هام يت  . . . أو
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لة : يقسمها بيكون إلا أربعة أنماطو جنس أو القبي هام ال  ، أو
سنأخس و . و أوهام المسرح، أوهام السوقو ، م الكهفأوهاو

فمثـــ ً أوهــام  ، بعضـاً منهــا الــسي ينطبـق الــا حــل المسـألة
القفز إلا و من أمثلتها سراة التعميماتو ، الجنس أو القبيلة
ية كام الكل بت  ، األح ميم دون التث في التع سرع  غـي الت ف  ينب

إن سيطرة فكـرة وكسلك ف . الكافي كي   نقع في أحكام خاطئة
لسهن لا ا نة ا ما  ، معي قائع  لة والو من األمث تار  نا نخ تجعل

 . (44)نغض الب ر اما ينفيهاو يؤيدها

جالو هسا الم في  ضاً  من  ، يقول ))بوبر(( أي ينجم  إ ن الخطأ 
فـــإسا أســـأنا إدراك  . ...ســـوء إدراك الوقـــائع أو المعطيــــات

ية أو التع  ما ، بالوقائع  بسبب ادم القدرة الا الرؤ فإن 
و هكـــسا نقـــع فـــي ، نســـتنتجه منطقيـــاً منهـــا ســـيكون خطـــأً 

شديدة . (41)الخطأ كون  تي ت هم األشياء ال و أحياناً نخطأ في ف
ها كن أن  : الوضوح ألن ما يم حول  في ت وراتنا  ندرج    ت
خرى  ـو أ ، يكون  حيحاً  خاطئ  ـمن جهة أ قاد  سـبب اات ب

دم القدرة الا تعزى او . (45)أنها   يمكن أن تكون  حيحة
لا و الفهم ندايك(( إ ند ))ثور ح ول األخطاء في ا ستد ل ا

ــط  ــا رواب ــة أو إل ــا روابــط خاطئ ــروابط أو إل ضــعف قــوة ال
ند  . (41)مناسبة وضعت في غير المكان المناسب جد ا لسلك ن

ال ــعوبة فــي و ، بعــض المتعلمــين الــبطء الشــديد فــي الفهــم
فاهيم قة بـين الم ية الع  ادم فهـم ا ،رؤ اـدم و ، لن ودو

عام غزى ال ــتنتاج الم ير و ،القدرة الا اس في التفك  عوبات 
ال عوبة في الربط بين أي موضوع وآخر داخل و ، الرياضي
لند بخارجهو الند بط ا ند  . في ر جد ا يب أن ن ومن الغر

لديهم هم  يـق الف قد يع برة  يادة الخ إس  . بعض المتعلمين أن ز
ــروف أن اإلنســان يكتســب ــزداو مــن المع ــرةي ــة و د خب تجرب

ولكننــا  . هـسه حالـة إيجابيـة ب ـورة اامـةو . بمـرور األيـام
ناً  ن حظ أن التجارب المجمعة والخبرات المكتسبة ت حُول أحيا
يدة  جارب جد فاهيم أو ت ضواات أو م سان لمو هم اإلن دون ف
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ها يف مع لا و . بسبب  عوبة التكي تؤدي إ سلبية  لة  هسه حا
كار لا ا بت ته ا من قدرا يل  بداع التقل لا . (42)واإل باإلضافة إ

لة  لا حا سابقة إ مع ال يدة  برات الجد تداخل الخ سلك قد يؤدي 
حا ت هـسه سنبين بعـض. سلبية أيضـاً  وكيفيـة ت ـرف  ، ال

 :وهــي، المــتعلم فــي الحالــة اإلشــكالية أو انــد حلــه للمســألة
ـــي ـــق اآلل ـــررة  والتطبي ـــر المب ـــة و ، ا فتراضـــات غي هيمن

اادة و ، مسألةالت ورات األولا في حل ال ادم القدرة الا إ
 . إشكاليات المسائل اللفظيةو ،التنظيم

 

 ا فتراضات غير المبررة

ــتعلم ــررة أن الم ــر المب ــاً  ، المق ــود با فتراضــات غي  ، أحيان
تكــون موجــودة فــي نــد  ُيــدخل معلومــات إلــا ت ــوراته  

مشــكلة النقـــاط التســع هــي أفضـــل مثــال الـــا  . المســألة
مطلوب فيها رسم أربعة خطوط مستقيمة تمر وال . (49()41)سلك

 . بها جميعاً دون أن ُيرفع القلم من الا الورقة

 

شكا ً  بعض المحاو ت األولية المعتادة في هسا المجال تتخس أ
 :  كالشكلين التاليين
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تراض األولـي هـو الـسي يملـي ال ـعوبة أو السـهولة  إن ا ف
ها فرد المشكلة الي يرى ال ــل و .التي  حل الح هو ال ال حيح 

السي ينطوي الا التخلي ان افتراض طبيعي بأن   تفكر في 
بع نه مر ساس أ لا أ قاط ا نه الن لسي تكّو شكل ا بارة ، ال و بع

من  فرد  نع ال شرط يم أخرى فليس هناك في شروط الحل أي 
سع قاط الت نه الن لسي تكّو بع ا كرة المر خارج ف لا   ، الخروج إ

سألة ي ند الم في  نع  مة م ست ث من أن أي لي نع الخطوط  م
لك الـنقط بر ت حدود المعينـة ا عدى ال سمح ت ـور  . تت فإسا 

فمــن  ، الفــرد للخطــوط األربعــة أن تخــرج اــن تلــك الحــدود
 ، الحل يتطلب ب ورة ماو . المحتمل أن تحل المسألة بسهولة

هسه سع  قاط الت خاد بالن لنمط ال في ا بع  شكل المر هل   ، تجا
رة المربع السي يتراءى وبسلك ينبغي أن تنتفي من السهن  و

مرة لنمط ألول  ية  ند رؤ فرد أن و . ب ورة طبيعية ا الا ال
أحــد و . يمــد بعــض الخطـوط الحاســمة خــارج حـدود المربــع

 : الحلول هو كما يلي

 

ــار  ــا  ختي ــؤدي بن ــألة ت ــسه  المس ــبقة له فا فتراضــات المس
حل لا ال تؤدي إ كن أن  سارات   يم في المسـألةو م عل   ، تج



 91 

 . أو مستحيلة الحل مشكلة  عبة

 

 التطبيق اآللي

إن التطبيــق اآللــي للقوااــد النظريــة دون ااتبــار لم مــح 
باء سم بالغ سلوك يت لا  يؤدي إ . (70) الموقف الهامة يمكن أن 

وفي اام  ، يقال أنه في أحد البلدان الغربية، وكمثال الا سلك
حد ف ولها٨٩٨٠ لا مدرسة وزار أ . م جاء الموجه الفني إ

في محاو ير و لا التفك يس ا قدرة الت م مدى م قدير  نه لت لة م
جدها الا  كن أن ن شعرة يم كم  قائ ً:   سألهم  وسعة الحيلة 

يس ؟ظهر الح ان حد الت م فع أ ندما ر نت دهشته ا كم كا   و
ــده ــائ ً:  الح ــان ان ــال ق ــي الح ــده ف  .   ٨٣٤٢٦١٤٨١ي

فرد  لك؟  فت س يف ار جأة وك فسأله الموجه السي أسهلته المفا
ق سك ال بي  اّدها بنف نك  كن ت دقني فيمك لم ت  . ائ ً:  إسا 

ــس ضــاحكين ــا انفجــر الت مي ــم . وهن ــان الموجــه يه ــا ك وبينم
لا  هسه الق ة إ سأنقل  قائ ً:   يس  لا الت م فت إ بالخروج الت
ها ستمتعون ب هم سي ثق أن نا وا  . زم ئي في التوجيه الفني وأ

ســأله وفــي العــام التــالي اــاد الموجــه إلــا المدرســة ساتهــا ف
المـــدرس اـــن رأي المـــوجهين اآلخـــرين فـــي ق ـــة شـــعر 

ها  . الح ان هم ألن ها ل بودي أن أنقل كان  به الموجه:   فأجا
إس لم استطع لسوء الحظ  . ق ة ممتعة ولكنني لم استطع سلك

، والشيء المسهل في الق ة . أن أتسكر ادد شعر الح ان  
حال عة ال ا ، بطبي باء و من غ ني  جه الف به المو سم  دم ما ات

تب ــره فــي بنيــة الق ــة التــي تكشــف أن الــرقم الــسي سكــره 
فالمهم حال ، التلميس ليس مهماً في حد ساته  هسا ال هو  ، في 

ها  . أن سكر أي رقم كبير يؤدي الغرض المطلوب والحقيقة أن
فكيــف أن الموجــه الــسي جــاء ليختبــر سكــاء  ، ق ــة غريبــة

يق اآللي الت ميس يقع في هسا الموقف السي ينم ان هسا الت طب
بويين، للمعلومات حد التر حال أ هو  هسا  كان  يد ، وإسا  فبالتأك
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يمكن أن نجد العديد من الت ميس أيضاً يقومون بتطبيق قوااد 
 . في الرياضيات تطبيقاً آلياً   يستند الا الفهم واإلدراك

 

 هيمنة الت ورات األولا

لا عد الت ورات األو ما، ت سألة  حل م فرد  شر ال ندما يبا  ، ا
ضات  مع ا فترا سات أهمية بالغة )قد تتداخل هسه الت ورات 

سابقاً ( ها  تي سكرنا بررة ال ها . غير الم كر ب تي يف ية ال فالكيف
ها قدار  عوبة حل حدد م تي ت هي ال حل  فرد لل خس . هسا ال لنأ

ــة  ــألة التالي ــن (74)المس ــدان ا ــة تبع ــكة حديدي ــان لس :محطت
عد في  وفي أحد أيام السبت انطلق. مي ً  ١٠بعضهما ية ب الثان
باتجــاه بعضــهما  ، واحــد مــن كــل محطــة ، قطــاران ، الظهــر
انطلــق ا ــفور  ، فحــين غـادر القطــار األول محطتـه. بعضـاً 

ية  سابحاً في الهواء من جهة أمامية وطار نحو الجهة األمام
ثاني طار ال ثاني قفـل . للق طار ال ل الع فور الق ندما ح ّ وا

طار األول حو الق هس ، راجعاً ن تابع  بين و نه  ا الع فور طيرا
فإسا كانت سراة . القطارين إلا حين التقيا مع بعضهما بعضاً 

سراة ، مي ً في السااة ٤١القطار )كل قطار( بمعدل نت  وكا
فكم تكون المسافة التي قطعها ، الع فور مئة ميل في السااة

 هسا الع فور اندما التقا القطاران؟

يـاً   شكلة مبدئ تي بم طلح ، فإسا ت ورت الم سافة ال ات الم
تحســب المســافة التــي قطعهــا  فعليــك أن ، يطيرهــا الع ــفور

واندئس  تغدو المسألة ، الع فور لكل من المرات التي قام بها
قت .  عبة بدئياً بم طلحات الو سألة م ما إسا ت ورت الم أ

في  بدو  فإن المسألة ت يران  في الط ستغرقه الع فور  السي ا
ــة البســاطة ــا فالقطــاران يســتغرق. غاي ــا يجتمع ان ســااًة حت

كان  ١٠)مبدئياً  ما يتحر لبعض فه ان بعضهما ا يدين  مي ً بع
والع فور . مي ً في السااة( ١٠=٤١+٤١بسراة متقاربة)
ئة  ٨٠٠يطير بسراة  طار م ميل في السااة  إسا فالع فور 
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 . ميل
 

 (77)حل المسألة يتطلب إاادة التنظيم

ر الغــامض إن حــل المســألة هــو التغلــب الــا الموقــف المحيــ
وهــسا يعنــي أن  . وا نتقــال إلــا موقــف فــي غايــة الوضــوح

لم  هوم المشكلة  مه بحيث أن مف اادة تنظي مت إ قد ت اإلدراك 
في  نا  عدام المع مة أو ان جة المعت غرة المزا ضمن الث عد يت ي

ــابق ــسلك. الت ــور الس ــث ً ل ــس  : ولنضــرب م ــاك خم إن هن
ث ث لا  توي ا ها يح كل من سلة  قات سل من حل اات   مجمو

كن فتحها ، حلقات قات يم من الحل ادد  قل  ها و فما هو أ لحم
سريع و . لعمل سلسلة جديدة تضم خمس اشرة حلقة الحل ال

ما . هو فتح أربع حلقات قات ك لك نرسم الحل من س و للتحقق 
 يلي:

 

 : و المطلوب سلسلة مت لة من خمس اشرة حلقة هكسا

 

ف سرى  قة الي فتح الحل هو أن ن جه  ما نحتا كل  لسلك ف كل و ي 
مجمواة من المجمواات الخمس )ما ادا الحلقة اليسرى في 
المجمواـــة األخيـــرة ( وأن نغلـــق هـــسه المجمواـــات الـــا 

 . الحلقات اليمنا من المجمواات المجاورة
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قات ير أن  . ومن الواضح أن هسا يعني العمل الا أربع حل غ
قات بع حل ليس أر ث ث و هسه المشكلة . أقل ادد هو  حل  إن 

ففي بادئ األمر ننظر إلا كل مجمواة . ادة التنظيميقتضي إا
خرى اات األ شابهه للمجمو ها م مس وكأن قات الخ . من الحل
حدة فة وا  . ولكن ليس من الضروري أن تكون لها جميعاً وظي

بع  ها أر قات وكأن من الحل اات  هسه المجمو لا  نا إ لو نظر ف
واــة خامســة كمــا فــي الرســم مجمواــات مضــافاً إليهــا مجم

 . ن اللغز يكون قد حلالتالي فأ

 
 

هم  لا ف نا إ تؤدي ب كي أن  ظيم اإلدرا هل استطاات إاادة التن
هسا ثل  في م اة  في  إن ؟الخد ية ) عة العلو اات األرب المجمو

الرسم أا ه( أ بحت اآلن هي المجمواات التي يريد ربطها 
خام  مادة ال ها ال ها فإن جودة تحت فردة المو اة الم ما المجمو أ

ل يةالتي تؤدي املية ا بع العلو بين المجمواات األر إس . ربط 
اة  في المجمو جودة  لث ث المو قات ا فتح الحل ستطيع أن ن ن
ــئ  ــع أي لمل ــات األرب ــربط المجموا ــتخدمها ل الخامســة ونس

 : الفجوات الث ث بين المجمواات األربع
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 إشكاليات المسائل اللفظية

ية لا مستويين ، من المعروف أن حل المسائل اللفظ تاج إ يح
موز ، التفكير من لا ر األول هو القدرة الا تحويل المسألة إ

و الثـــاني هـــو حـــل هـــسه المعـــاد ت . ومعـــاد ت وا قـــات
ومــن هنــا فهــي سات . والع قــات )و الثــاني مــرتبط بــاألول (

لــسلك فــإن العديــد مــنهم   .  ــعوبة مركبــة لــبعض الت ميــس
خا ــة إسا لــم يفهمــوا غرضــها   ، يحبــسون المســائل اللفظيــة

هسهفم يرة ( أن : ث ً اندما أاطيت مسألة ك سيارة كب كن )ل يم
فكم )سيارة (  ، راكباً  ٨٢٠فإسا كان يجب نقل ، راكباً  ٦٠تقل 

إن األطفــال الــسين يعلمــون أنــه   يمكنــك  ؟يجــب أن نســتأجر
ب بون  ما يجي باً  لث٤ ـاستئجار جزء من سيارة غال مع  . وث و
فأن تلك  . يوميةأن مثل هسه المسائل تنشئ رباطاً مع خبرات 

قع  ان الوا ضيات  عزل الريا سائل ت بك  . (٤٣)الم ثم تر من  و
 . هؤ ء الت ميس ويقعون في األخطاء

 الخ  ة

كون  مة بحيث ت في مه ياً  خراط فكر إن حل المسألة يعني ا ن
قدماً  فة م ست معرو حل لي قة ال حل  . طري جاد ال جل إي من أ و

ل ستعمال معـارفهم بمخت لا المتعلمـين ا غي ا ف الطرائـق ينب
ــي ت  والبحــث اــن و كاســتخدام الرســوم ، واألســاليب التمث
أو قــيم ومحاولــة  ، ووضــع قائمــة بكــل اإلمكانــات ، األنمــاط

سية ، حا ت خا ة حل ب ورة اك حدس  ، وال ستخدام ال وا
ها يل وغير ما ي طدم  . والتخمين والتخ باً  لك غال ير أن س غ

حل بعق هدف وهو   ، المسألةبات معرفية تمنع الو ول إلا ال
باط يرة واإلح بالتوتر والح لتعلم  لك  ، حينها ُي اب ا ناء س وأث

سيان يدي ، تحدث أخطاء اإلدراك والن ير التقل وادم  ، والتفك
يب ، المرونة يل والترك جز  ، والق ور في امليات التحل والع
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كار بين األف لربط  نات ، في ا لا أداء المقار قدرة ا ادم ال  ، و
ظ جاهزة محفو ئق  يق طرا له . ةوتطب لك ك لا  ، وس ضع ا ي
ألن كل ت رف من ت رفات  ، ااتق المعلم مسؤوليات كبيرة

يداً  قاً جد كون اائ لتعلم أو ي فرد ا من  المعلم يمكن أن يزيد 
لم( ل ط ع الا  ، أمام تعلم الت ميس إضافة إلا حاجته )المع

ـــي سكرناهـــا ســـابقاً  ـــة الت ـــات المعرفي ـــل اإلااق ـــراً أو . ك خي
طاتفالرياضيات لغة تع ماط وارتبا ان ا قات وأن هي  ، بر 

 . التي يجب أن نعلمها للت ميس

 

 

 

 

 الم ـادر 

ظور ) (4) بن من عرب، (٨٩٩٢ا سان ال لد) ، ل ، (٨٨المج
 . ٣٨١د، بيروت، دار  ادر، ٦ط

 . ٣١٦د، الم در السابق (7)

بي  ، (٨٩٢٢ابد الحفيظ السطلي ) (4) بن أ ية  يوان أم د
 . ٢١٨د، دمشق، المطبعة التعاونية ، ال لت

ير هللا ق ار ) (1) ليم  ، (٨٩٩٣خ ضايا التع لا ق مدخل إ
ــة ــوم ا جتمااي ــي العل ــ س ، ف ــق، دار ط د . دمش

٨٠٢. 

، طرق تدريس الرياضيات، (٨٩١٦بل ). ـفريدريك ه (5)
سلي، ٨ج مدوح  تي وم مين المف مد أ مة مح ، مانترج

 . ٨٦١د، نيقوسيا، الدار العربية للنشر

 . ٨٦٩الم در السابق د  (1)
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 ، الــتعلم ، الــسكاء وإااقــات، (٨٩١١نعــيم اطيــة ) (2)
لوم فة والع ية والثقا ية للترب مة العرب ، تـونس، المنظ

 . ٨٣٦د

ترجمــة ، البحــث اــن الحــل، (٨٩٦١جــورج بوليــا ) (1)
 ، بيروت، دار مكتبة الحياة ، ٤ط، أحمد سليم سعيدان

 . ٨٣٨د

نا ، أسطورة اإلطار، (٤٠٠٨كارل بوبر ) (9) ترجمة يم
خولي فة ) ، ال ل ، (٤٩٤االم المعر لوطني المج س ا

 . ٨٨٨د ، الكويت ، اآلدابو للثقافة والفنون

 

 . ٤٨٣د ، م در سابق ، بل. ـفريدريك ه

  . ٨٢٠د ، م در سابق ، جورج بوليا (40)

التقــــدم العلمــــي  ، (٨٩٢١نــــوري جعفــــر) (44)
 ، والتكنولـــوجي ومضـــامينه ا جتماايـــة والتربويـــة

 . ٣١د ، بغداد، وزارة الثقافة والفنون

ــا الخــولي) (47) ــي فل ، (٤٠٠٠يمن ــم ف ســفة العل
ــرين ــرن العش ــة )، الق ــالم المعرف ــت، (٤٦٢ا ، الكوي

 . ٦٩د

مدور ) (44) حدس ، (٨٩١٤بيتر   ، ا ستقراء وال
وزارة الثقافـــة واإلرشـــاد ، ترجمـــة بـــ ل الجيوســـي

 . ٢٢د ، دمشق ، القومي

 . ٢٣د ، الم در السابق (41)

ـــــرون ) (45) ـــــازدا وآخ ـــــورج إم غ  ، (٨٩١٣ج
م اــال، ترجمــة الــي حســين حجــاج، نظريــات الــتعلم

 . ٢٦د، الكويت، (٢٠)، المعرفة
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الرياضــيات فــي ، (٨٩١٢ز تكــا شــبورير) (41)
فة) ، ترجمة فاطمة المما ، حياتنا ، (٨٨٢االم المعر
 . ٨١٦د، الكويت

، م ــدر ســابق، جــورج إم غــازدا وآخــرون (42)
 . ٤١٤د

جل ، (٤٠٠٤برويير). جون ت (41) من أ مدارس 
ير ه، التفك مة ك بوزترج فة، ي   شق، وزارة الثقا ، دم

 . ٢٣د

 . ٤٦٢د، م در سابق، ورج أم غازداج (49)

 . ٢٨٩م در سابق د ، برويير. جون ت (70)

 . ٤١٢د، م در سابق، جورج إم غازدا (74)

 . ٨٦١د، م در سابق، برويير. جون ت (77)
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*()هل انتها دور الحساب السهني؟
 

 

عارف  ،كانت الساكرة في المجتمعات األمية القديمة مستودع م
مع ته المورو المجت هاومهارا فة القـراءة ، كمـا ثـة كل أن معر

توب ما و والكتابة تعني أنه يمكن تقاسم الجمل بين ما هو مك
خـز لساكرةوهو م فـي  ا لسي ، ن  هو ا اة  تراع الطبا إ  أن اخ

نا سعجعل المعارف المكتوبة في متناول ال حو وا  .س  الا ن
مع   يراث المجت من م جزء  لك ال قل س ية ن والتربية لكونها امل

ستجابت لم ، قد ا لت تع قراءة  بأن جع مافي ال كز اهتما  تمر
في و . المدرسة مع سلك فقد بقيت الساكرة تشغل دوراً أساسياً 

جدول الضرب ،(4)التعليـم المدرسي يات و كحفظ  جراء العمل إ
 . اً الحسابية سهني

مد قد أو لة األ كرة طوي توفر سا تاحت ثورة المعلومات الحالية 
غيــر محــدودة امليــاً فــي  ــيغة إلكترونيــة تتزايــد إمكانـــات 

يوت في الب ها  ملو اقتنائ ماكن الع قد و .أ لق ف هسا المنط من 
ت بهسه التقنيا ،كغيرها من فروع المعرفة، تأثرت الرياضيـات

ثال ، الحديثة سبيل الم هاراأ ، فعلا  ت الحسابية ن ر يد الم
التــي يحتاجهــا الفــرد كــي يــؤدي مهامــه بفعاليــة فــي الحيــاة 

ية ير ، اليوم مع  . يتغ جـر مضطراً لج فـي مت بائع  عد ال لم ي ف
كي يحسب ما تبقا ،   إلجراء املية طرحو، مفردات فاتورة

من  ، من نقود للشاري كما أن الزبون ليس مضطراً للتحقق 
هسه األمورفاآللة  الحاسبة تنجز  ،  حة الحساب في . كل  و

تا ا ، المجتمع السي   يتداول العملة النقدية في ح جة تخت لحا
في  إسن . للقدرة الا اد النقود خسة  هارات حسابية آ مـة م ث

لك و ، التناقد كان هنا سؤال اما إسا  هسا يقودنا إلا طرح ال
                                                 

ية، )*(  ُنشر هسا المقال في مجلة ))اليرموك(( في جامعة اليرموك األردن
 م٤٠٠٨،  ٢٤العدد 
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فراد أن  جب الا األ تي ي مات ال قدر يتعسر إنقا ه من المعلو
هسه اوضاً  ، يتسكروها ان السؤال ان كيفية الح ول الا 

قدر  ، إسا كان كسلكو . المعلومات اند الحاجة إليها فما هسا ال
ضيات مادة الريا لك؟ وفي  قرر س لسي ي توفر ؟ ومن سا ا هل 

ــساكرة  ــم تقدمــه ال ــة للرياضــيات المدرســية شــيئاً ل اإللكتروني
سينجم و الطبااة لها؟ نه  من أ مة خطر  هسه هل ث توفر  ان 

في  ، الساكرة قل   بر الا مظاهر   الن باإلضافة إلا تأكيد أك
الرياضـــيات المدرســـية الـــا حســـاب مظـــاهر المعالجـــة 

  ؟والا حساب دور الحساب السهني (7)وا كتشاف وا بتكار؟
 

 ما المق ود بالحساب السهني )العقلي(

عرب والمسلمون تاج  ، لقد أطلق ال لسي   يح الا الحساب ا
قودورق بالحساب السو إلا قلم إس  ، (هنـي )حساب اليد أو الع

من و . تجري العمليات الحسابية بالسهن واأل ابع نوع  هسا ال
جار يه الت تاج إل لسي يح هو ا ساب  سافرونو الح عوام و الم ال

ــة ــال دون الكتاب ــي الخي ــوالهم ف ــا أن بعــض . لحســاب أم حت
ــاً فــي هــسا المجــال أمثــال أبــو  ، العلمــاء المســلمين ألــف كتب

الــسي ألــف كتابــاً باســم   المعونــة فــي  . العبــاس بــن الهــائم
  . (4)الحساب الهوائي   

مـــن سلـــك يتضـــح أن العمليـــات الحســـابية فـــي الحضـــارة و
األولــا بــالورق  ، كانــت تجــرى الــا طــريقتين ، اإلســ مية

والقلــم الــسي يطلــق اليــه الحســاب الغبــاري أي الحســاب 
تابي هوائيو ، الك ساب ال لم أو الح لورق والق ية دون ا  ،الثان

ستعمال  كن دون ا لسهني  ل ساب ا يه اآلن الح لق ال لسي نط ا
غيــر أن سلــك كــان قبــل أن يــتم اختــراع اآل ت ، أ ــابع اليــد
أن حجــم اســتعمال هــسين  ، بــد أن نشــير هنــاو .الحاســبة
 ففي الجاهلية . لم يكن متساوياً في أغلب األحيان، الطريقتين

عمليــات كــان التركيــز الــا إجــراء ال ،  ــدر اإلســ م مــث ً و



 112 

 ، من جهة ، الكتابةو الحسابية سهنياً لقلة من يعرفون القراءة
ــام ــوفر أرق ــرى اــدم ت ــة أخ ــن جه ــام الحاليــة ، وم  ، كاألرق

ستخدمون و .يرمزون بها األاداد كانوا ي تي  من المجا ت ال
ــسهني ــة، فيهــا الحســاب  ال ــام ت التجاري ــاةو هــي المع  الزك

 . غير سلكو اإلرثو

مي دينا إلا منإسا انتقلو سع اشر ال قرن التا فإن  . ت ف ال
متكـــام ً مـــن مـــنه   الـــسهني كـــان يمثـــل جـــزءاً  بالحســـا

ضيات يةو، الريا كات العقل تدريب المل نه  هدف م ما ، كان ال ك
تي  حل المسائل ال في  ستخدم  شفهية ت تدريبات  اشتمل الا 

ــددة ــب خطــوات متع ــام . تتطل ــة ا ــي بداي ــسلت ٨٩٠٠و ف م ب
ـــنه   ـــي يشـــتمل الم ـــسهني محـــاو ت لك ـــا الحســـاب ال ال

م( ٨٩٦٠-م٨٩٣٠فــي الفتــرة )و .والتحريري)الكتــابي( معــاً 
 ، لتحريريــةالت ميــس أكثــر ااتمــاداً الــا ا ختبــارات اأ ــبح 

في حاجة ماسة إلا استخدام الحساب  يتضح لنا من سلك أنناو
 . (1)السهني

لسهني ساب ا نا الح يث مع من ح ما  ضاً  ،أ ير أي قد تغ في ، ف ف
لقــرن العشــرين المــي دي كــان الحســاب الن ــف األول مــن ا

يات الحسابية  جراء العمل قدرة الا إ السهني يفهم الا أنه ال
أما اليوم ف  نؤكد الا  . بسراة دون استخدام الورقة والقلم

إنمــا نعتبــر الحســاب الــسهني قــدرة الفـــرد و ، الســراة فقــط
العقلية الا الو ول إلا نتيجة مقربة أو مضبوطة من خ ل 

عدو خواد األاداد استخدام جراء  .(5)النظـام العشري لل أي إ
سراة لرأس( ب قانو هسه العمليات اقلياً)في ا قة وإت دون  ، د

سبة لم أو اآل ت الحا لورق والق ستخدام ا ساب . ا ما أن الح ك
الــــسهني يمكــــن أن يتضــــمن شــــيئاً مــــن انا ــــر اإلدراك 

ــد) ــةو (Critical awarenessالناق ومــن  . الحــدسو المقارن
يـسالمعلو من  الت م يد   فراد يواجهون  عوبة و م أن العد األ

ستخدمه و ،في استخدام الحساب السهني نـا       ن لك فإن مع س
 ، من مهارات الحساب السهنيوتتض . في حياتنـا اليومية كثيراً 
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إجــراء امليــات و ،امليــة العــد :مــث ً  ،مــن العمليــات الكثيــر
سمة ضرب والق طرح وال مع وال ضمن الج سابية تت لا  ، ح ا

اداد سورو ،األ مع الك مل  في التعا هارة   في  ، الم هارة  والم
والقــدرة الــا حــل  ، فــي تربيــع األاــدادو اســتخراج الجــسور

 . الخ ، مسائل حسابية معينة

هما السراة  ،وكما أشرنا أن الحساب السهني يتضمن جانبين
ــرة ، والدقــة  . أي الو ــول إلــا نتــائ   ــحيحة بســراة كبي

شدادكر هنا قول انترة ف أن نسيمن الطرو هو ي ف و بن  
 : (1)الحاسب بوميض البرق فيقول

 وفرضت للناس الكتابة فاحتسوا
 

فرائُض              لوم  لك والع  فـيها مثا
 

ــــٌث  ــــت غي ــــت  فأن و إسا خطط
 معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

 

وإسا حســـــبت فأنـــــت بـــــرٌق         
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُض    وام

 
 

 التقدير التقريبي

نا ما سكر لسهني يتضمن الو، ك جة أن الحساب ا لا نتي  ول إ
 (Estimationهــو مــا يعــرف بالتقــدير التقريبــي )و ، مقربــة

ــه أن. أيضــاً يتطلــب الســراة والدقــةو هــسه  وممــا ُيؤســف ل
بي  -المهـارة  قدير التقري لة  -الت هارات المهم حـدى الم هي إ

 . في برام  الرياضيات

ضياتو  .هناك ث ثة أنواع من التقدير التقريبي مرتبطة بالريا
بات  ، ثانياً  .قدير اإلجابات للمسائل الك ميةت ،أو ً  تقدير اإلجا

سات األشياء  .في نتائ  العمليات الحسابية قدير قيا يراً ت وأخ
ية من . الماد ير  عرف كث سابية   ي يات الح جراء العمل ند إ فع

ففــي  . الت ميــس كيــف يجــدون مــا إسا كانــت إجابــاتهم معقولــة
  .ااتقادهم أن اإلجابة إما  واب أو خطأ

ير و لة أم غ نت معقو ساؤل اما إسا كا يدر بخلدهم الت لكن لم 
ــة ــق المهـــارات الحســابية لألنشــطة . معقول ــد تطبي فمــث ً ان
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ــة ــع الم ــرف  ،اليومي ــل م ــوق أو التعام ــن الس ــراء م كالش
(Bank) ،  جراء قدرة الا إ كون ال ناس   يمتل فكثيراً مـن ال

سريع قدير  ساباتو ت يق ل ـحة الح بائع المتمـو ، دق ـرس ال
ــالغ المبيعــات  ــة مب ــدة فــي تقــدير جمل ــه قــدرة جي تتكــون لدي

شتري يت و ،للم سابات أجر طـاء ح قدير أخ شف الت ناً يك أحيا
جداً . الا آلة حاسبة لسلك نجد أحياناً كثير من الناس ضعفاء 

درجات و الحجومو المسافات والمساحاتو في تقدير األوزان
حرارة هاو ال مدى او .غير نا أن  شير ه بد أن ن في   سامح  لت

 . (2)الشيء المقاسو التقدير تتوقف الا طبيعة الموقف
 

 تأثير اآل ت الحاسبة الا الحساب السهني

ــي  ــك موضــوع الســماح باســتعمال اآل ت الحاســبة ف ــا أنف م
مدارس من  ، ال يد  في العد ية  ساط التعليم في األو جد ً  ير  يث
 : اآلنلحــد و م٨٩٦٢منــس اختــراع هــسه اآللــة اــام  ، البلــدان

ـــتثمار  ـــة اس ـــاكيفي ـــد التربـــوي و ، إمكاناته ـــو العائ مـــا ه
ــيمو ،  ســتخدامها ــا التعل ــا ال ــا أثره ــة ، م ــي أي مرحل و ف

هــل اســتعمالها يضــعف الحســابات و دراســية ينبغــي إدخالهــا
والتخوف من أن تحل اآل ت الحاسبة  ، السهنية والخوارزمية

يات الحسابية هم  أو محل العمل هل و ، محـل القدرة الا الف
التح يــــل فـــي و ثمـــة  ـــلة بـــين توفرهـــا فـــي المـــدارس

ــان جــداً نحــو و الرياضــيات؟ ــد بــرز أســلوبان مختلف ــسلك فق ل
هــو  ،األول. اكتســاب الت ميــس للبرااــة فــي الحســـاب الــسهني

سبة  . تنمية الحساب السهني قبل السماح باستعمال اآل ت الحا
والثــاني تنميـــة البرااــة فــي الحســاب الــسهني بــالتزامن مــع 

لكن بالمقابل سواء و . لتنمية المبكرة لمهارات اآللة الحاسبةا
مدارس في ال سبة  ستعمال اآل ت الحا ، سمحنا أو لم نسمح با

و ــغر  ،بسـبب زهــد ثمنهـا ،فإنهـا انتشــرت انتشــاراً واسـعاً 
نـا  و ،حجمها خارج المدرسة لسلك فإن ها  نا منع ومن  .يمكن

من  هسا المنطلق أ بح الت ميس أكثر ااتماداً  الا هسه اآل ت 



 115 

جراء ، استخدام الحساب السهنـي والحساب الكتابي في إ ليس 
بل إلجراء ، سراة فحسبو الكبيرة بدقةو الحسابات المعقدة

يات الحسابية سط العمل جراء  ، أب لا إ قدرتهم ا ضعف  ما أ م
  . التقدير سهنيـاً و العمليات الحسابية

 

لسهني ق وراً كبيراً في استخدا ، لسلك نجد اليومو م الحساب ا
كما أ بحت اآل ت الحاسبة  ، في المدارس وكتب الرياضيات

يس من الت م مر و . اام ً معوقاً لتفكير العديد  في األ يـب  الغر
لدان  ئل الب من أوا نت  تي كا يا ال في بريطان ليم  أن وزارة التع

قررت أخيراً منع  ،التي سمحت بإدخال هسه اآللة في مدارسها
ستخدام اآل ت ا مدارس ا ط ب ال بل  من ق سبة ال غيرة  لحا

لديهم هم  ستويات الف فع م هدف ر سات أن و .ب نت الدرا قد بي
سيطة  سابية الب يات الح حل المعمل سبات ل لا الحا ماد ا ا ات

 . (1)يضعف نمو الدماغو يعطل استخدام الحساب العملي

حيث ، فإن المستويات المدرسية المبكرة ،مهما يكن من أمرو
بسل محاو ت ل هم الحسابيت سس الف ما  ،ترسيخ أ تي  هي ال

جدل ها ال ستخدام و انفك يدور حول حول ا شكوك  ها ال برز في ت
سبات يات  . الحا من التحر يد  نا إلجراء مز حة ه جة مل والحا

 . (9)والبحوث التطويرية

مــن كــل سلــك فــإن التوجــه إلــا اســتخدام اآل ت الحاســبة أو 
ساا، الحساب السهني أو الحساب الكتابي في التي ت متعلم  د ال

هي و يتأملو أن يفكر شاف الع قات  لا اكت سعا إ يستنت  وي
دون شــك فــإن  لكــن و ،ساســية التــي نســعا إليهــاالضــالة األ

 .اآل ت الحاسبة قد أثرت وقللت من استخدام الحساب السهني
أداء المهــارات الحســابية هنــا  بــد أن نشــير أن العجــز فــي و

تي قد تأثر أيضاً ب ورة غير م ،سهنياً  باشرة بفعل التغيرات ال
ــوى ــي محت ــدثت ف ــياتو ح ــدريس الرياض ــرق ت منــس  ،(40)ط

 . الستينيات من القرن الماضي
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 كيف نعزز الحساب السهني؟

 ، تعزيزهو لممارسة الحساب السهني ،معينة خطة لم تكن هناك
سباً  يراه منا لسي  كر األسلوب ا ستعمل ويبت فرد ي كل   ، بل أن 

مث ً . نواية األادادو ةطبيعة المسالو حسب الموقف بائع  فال
يس  ان التلم يقـد يختلف  يات الحسابية سهن جراء العمل  .اً في إ

لا األاـداد جراء تحـوي ت ا شترك هـو إ كن الشـيء الم  ، ول
يق أو زيـادة أو نق ـان أو غيرهـا  ، سواء كانـت ضـم أو تفر

عل التع يث نج ياً بح سهل سهن اداد أ مع األ مل  ساب  إسن .ا الح
فن ا هو  يات الحسابيةالسهني  يام بالعمل مد الا ، لق تي تعت ال

ية . سراة مزجها بإتقانو ساكرة األاداد من فعال يد  تا نز وح
لسهني ساب ا سته ، الح غي ممار يه ب ورة و ينب تدريب ال ال

ــة ــائل ، منتظم ــة لمس ــات دقيق ــاء إجاب ــق إاط ــن طري أو ً ا
 ، وبعــدها اــن طريـــق إجابــات لمســائل أكثــر تعقيــداً  ،بســيطة

ثر يجعل قدرات الفرد للاألمر السي  تزداد أك تعامل مع األاداد 
ياداً  ظ ازد كون . اً ملحو فراد يمتل مة أ نا أن ث نسكر ه بد أن  و 

جداً  يـة  من و . البرااة في الحساب السهني فطرياً بدرجة اال
غاز  هي األل لسهني  ية الحساب ا في فعال الوسائل التي تسااد 

شــعراً أو ســواء المنظومــة ، واألحــاجي والمســائل الحســابية
 ، متعة اند اامة الناسو به من جاسبية عنظراً لما تتمت ، نثراً 

عاً  ياً ممت حدياً اقل ثل ت تي تم االم و ال لا  ناً إ مرء أحيا قل ال تن
مة . الخيال جاءت الا  ،ومن المسائل الحسابية المنظو ما 

 : وهي (44)النزهة في الحساب : هامش من كتاب ابن الهائم

 )وثلثا( ثلث الثلث ثلث ودرهم       لثـهاجبت لمال   ار ثلثان ث

 انقسامه فكم كان هسا المال قبل    أيا معشر الحساب هسي فضيلة
 

 . أن المال هو أربعة ون ف ، و جوابها

هــل يمكــن للحســاب  : بقــا الســؤال المحيــر وهــوي ،و أخيــراً 
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بارة  في؟و بع فـل المعر مو الط سريع ن السهني أن يعمل الا ت
قة هي الع  لسهني أخرى ما  في الحساب ا يس   بين أداء الت م

في و فوقين  يس المت هل الت م نا  تح يلهم في الرياضيات بمع
هسا  ضيات أم  ؟ و في الريا الحساب السهني يرتفع تح يلهم 

خر سؤال آ لا  نا إ ستخدمون  : يقود لسين   ي فراد ا هل أن األ
سبة ـ الحساب السهني ستخدمون اآل ت الحا لسين ي أو  ، أي ا

شيء  ـ لة أخرىأي وسي ية؟ ال قدراتهم العقل لك الا  يؤثر س
يد  لا تحد طرق إ لم تت سات  حوث والدرا نا أن الب سف ه المؤ

اة فأ مع، (47)هسه الع قات ي الحساب ــن ثمة من يرى البرا
تهو السهني ليس لها ا قة فيما يخد السكاء الرياضي  . قدرا

جاوسو ثل  بار م ضيات الك  لرأيو إسا كان بعض المــاء الريا
ابين ماهرين  فهناك الكثيرأمبو سوى  ير حسَّ نوا  منهم لم يكو

ــال ــسا المج ــي ه ــدين ف ــسين  ، جي ــابين ال ــب الحسَّ ــا أن أغل كم
ئين . أدهشوا معا ريهم لم يكونوا إ  متوسطي السكاء أو ردي

مة  في خد قدرتهم  ابين المشهورين وضعوا  فقط بعض الحسَّ
هو  ، نقوله هناوالشيء السي يمكن أن  (44)الحسابات المفيدة

لسهني ية أن للحساب ا تهو أهم لم ين في و أن دوره  ته  لن ين
فهو ُيستخدم  ، الحياة العامة سواء داخل المدرسة أو خارجها
ــر الرياضــي ــاً للتفكي ــس سهني ــة التلمي ــة الحــس و فــي تهيئ تنمي

يس لدى الت م ضي  ماتو ،الريا يس للمعلو فة الت م بار معر  اخت
هارات الرياضـيةو مو ، الم جاد مواقـف إيجابيـة الع ل الـا إي

سلــك اــن طريــق اكتشــاف و ،انــد الت ميــس نحــو الرياضــيات
ما نسعا إليه و. (41)العمل الا ت حيحها أول بأولو األخطاء

جراء الحسابات في إ كن و ،هو الو ول بالفرد إلا الط قة  ل
ــا تفســير  ــدرة ال ــه الق ــون ل ــل ينبغــي أن تك ــي ب هــسا   يكف

درة الــا التقــدير والحكــم الــا القــو  ، الطرائــق المســتعملة
 . معقولية النتائ 
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 الم ـادر

ضيات ا(  ٨٩٩٤براين ويلسون )و جيفري هوسون( ٨) لريا
موفــق و ترجمــة خضــر األحمــد ، المدرســية فــي التســعينيات

 . ٢٠د ، الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،دابول

 . ٤٤د  ، الم در السابق( ٤)

ــدفاع( ٣) ــد هللا ال ــي اب ــي ٨٩١٣)، ال ــة ف ــوم البحت (   العل
يروت ، مؤسسة الرسالة ، اإلس مية و الحضارة العربية  ، ب

 . ٨٠١د 

ــد هللا( ٢) (   بعــض ٨٩٩٤) ، رمضــان  ــالح رمضــان اب
لسهني(   لي) ا ساب العق هارات الح طة بم يرات المرتب  ، المتغ

المنظمــة  ، ٤العــدد ، ٨٤المجلــة العربيــة للتربيــة المجلــد 
 . ٨١٨د  ، تونس ، ثقافة والعلومللتربية وال العربية

 . ٨١٤د  ، الم در السابق( ١)

شكري اآللوسي( ٦) لوغ األدب  ، هـ( ٨٣٨٢)  ، محمد    ب
عرب  ية ٣ج ، في معرفة أحوال ال تب العلم يروت ،دار الك  ، ب

 . ٣١٢د

ــــدريك هـــــ( ٢) ــــل. فري ــــدريس  ، (٨٩١٦) ، ب   طــــرق ت
ــي ، ٨الرياضــيات   ج ــين المفت ــد أم ــة محم ــدو ترجم وح مم
مد سـليمان  ، نيقوسـيا ، دار العربيـة للنشـر والتوزيـعالـ ، مح

 . ٨٤٠د

العـــدد  ، ٤٤/٣/٨٩٩١ ،  ـــحيفة تشـــرين الســـورية( ١)
٢٠٦٢ . 

سونو جيفري هوسون( ٩) سابق ، براين ويل د  ، م در 
٨٤١ . 

 . ٤١د  ، ٤ج  ، م در سابق ، بل. فريدريك هـ( ٨٠)
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فــي  (  مــن تراثنــا المنظــوم٨٩١١)، جــ ل شــوقي( ٨٨)
ــوم،  الرياضــيات ــة للعل ــة العربي ــدد  ،المجل ــنة  ٦الع ، ٢الس

يه لوم ،جول فة والع ية والثقا ية للترب  ، تونس ، المنظمة العرب
 . ٩٢د 

بد هللا( ٨٤)  ضان ا ضان  الح رم سابق، رم د  ،م در 
٨٢٢ . 

تاتون( ٨٣) يه  تاريخ الحساب  ٨٩١٦) ، رن مة  ، (    ترج
باريست بيرو ، منشورات اويدات ، موريس شربل د  ، _

٨٠١ . 

سابق ، رمضان  الح رمضان ابد هللا( ٨٢) د  ، م در 
٨١٢ . 
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 اآل ت الحاسبة في المدارس

 )*( التحديدو بين المنع
 

ــا  ــكم ــي  باســتعمالموضــوع الســماح  انف اآل ت الحاســبة ف
مــن  كثيــرالمــدارس،يثير جــد ً فــي األوســاط التعليميــة فــي ال

لدان نس  ، الب تراعم ل اخ حد اآلنهسه اآل ستثمار  ،ة ول ية ا كيف
ها ستخدامها، إمكانات بوي   ئد التر هو العا ما  ها  ،و ما أثر و

هاو ، الا التعليم غي إدخال سية ينب لة درا وهل  ،في أي مرح
ية يضعف خوف و ،استعمالها الحسابات العقلية والخوارزم الت

حل  هم أو  لا الف قدرة ا حل ال سبة م حل اآل ت الحا من أن ت
فرها في المدارس اهل ثمة  لة بين توو ، ةالعمليات الحسابي

 والتح يل في الرياضيات؟

سرع  كر والمت خال المب ظر لإلد من ين كان  وفي ا تجاه نفسه 
بة لك ، لهسه اآللة نظرة توجس وري ان س ينجم  من أن  فاً  خو

أي ، ادد من المشك ت والمحاسير والمضاافات في المدارس
تب ال سوء التحسب لألاراض الجانبية التي تتر يادة أو  ا ز

شديدة . استخدام هسه اآللة ناك حما  نت ه شارها كا نس انت وم
لدان  في ب بويين  عض التر ند ب مة ا يرةوموجة اار من  ، كث

ية ير  ، أجل إدخالها في المدارس بحر لدانأغ مة ب نة  اً ن ث معي
ها حددة سمحت بإدخال ظات م شروط وتحف كن ب خرى و ، ول أ

سمحت  استخدامهامنعت  ستخدامهاأو  تأخرة ف با حل م ي مرا
 . من التعليم

يا نت ، والغريب في األمر أن وزارة التعليم في بريطان تي كا ال
 ، من أوائل البلدان التي سمحت بإدخال هسه اآللة في مدارسها

                                                 
عدد )*( في دمشق،  ال يال ((  ناة األج  ، ٣٩ُنشر هسا المقال في مجلة )) ب

 م.٤٠٠٨



 112 

بل أخيرقررت  من ق سبة ال غيرة  ستخدام اآل ت الحا اً منع ا
لديهم نت . ط ب المدارس بهدف رفع مستويات الفهم  قد بي و

أن ا اتماد الا الحاسبات لحل العمليات الحسابية  الدراسات
البســيطة يعطــل اســتخدام الحســاب العقلــي ويضــعف نمــو 

للكتابــة اــن هــسا  اهــسا األمــر هــو الــسي دفعنــ. (4)الــدماغ
ن ، الموضوع ست ينمبي طور ا ضاً لت سبة  خدامار اآل ت الحا

 . ومواقف البلدان وآثارها وأسباب منعها وتحديد استعما تها
 

 يات متعددة تسم

 ، اــدة تســميات  Calculatorيطلــق الــا الكلمــة ا نكليزيــة 
ال ادر  ، فمث ً المعجم الموحد لم طلحات الرياضيات والفلك

 ، ٨٩٩٠اام  ، ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
سبة ها المح لق الي ية  يط ية والفن جم الم طلحات العلم ومع

اام  سب أو  ٨٩١٨ألحمد الخطيب ال ادر  ها الحا يطلق الي
ــر أن التســمية الشــائعة هــي:. الحاســبة ــة الحاســبة غي ، اآلل

الحاســبة المحمولــة  ، الحاســبة ال ــغيرة ، الحاســبة اليدويــة
نا . حاسبة الجيب ،يدوياً  ها ه سنطلق الي ومهما يكن من أمر 

وممــا يــسكر أن كلمــة . اخت ــاراً الحاســبة أو اآللــة الحاســبة
Computer  ـــا أح ـــق اليه ـــاً الحاســـبة أو الحاســـبيطل  ، يان

وأخيراً جاءت تسميتها بالحاسوب،التي نعتقد أنها األفضل في 
 . هسا النطاق

 

 بدايات الحاسبة

لقـــد تـــم اختـــراع أول حاســـبة يدويـــة محمولـــة الكترونيـــة 
(Electronic Hand-Held Calculator) م٨٩٦٢اام  في ، 

هسه اآل . (Texasتكساس ) في تاج ل ان أول إن قد أالن  ت و
بان( يو )اليا كانون  ، في طوك ية ل كائن التجار يق الم ان طر

(Canon Business Machines اام من  سان  في ني لك  ( وس
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أن مخرجــات المكــائن األوليــة قــد طبــع الــا  مــعو. م٨٩٢٠
ــراري ) ــوري Thermal Paperورق ح ــرض البل ــإن الع ( ف

سائل ) ضاً فـي اـام  ، (Liquid Crystal Displayال قـدم أي
ــن  ، ٨٩٢٠ ــريةا ــركات السويس ــدى الش ــق إح ــن . طري وم
ــف ــبات  ، الطري ــان و  سويســرا تســتعمل الحاس ــه   الياب أن

لك . اليدوية في مدارسها حتا اليوم الا نطاق واسع نس س وم
مع  الوقت انتشرت الحاسبات اليدوية انتشاراً واسعاً في المجت
وبــدأت تســتعمل فــي نــواح متعــددة مــن النشــاط ا قت ــادي 

مدارس ولث ، وا جتمااي ط ب ال يدي  لا أ يعم و لت إ  جم
 . المراحل الدراسية

 

 اآللة الحاسبة خدامنظرة حول است

ــا بعــض اآلراء  ــة الحاســبة فــي  فــيســنبين هن اســتعمال اآلل
ــا والو يــات المتحــدة ةخا ــ ، المــدارس مــن  ، فــي بريطاني
لك . ات من هسا القرنيات إلا التسعينيالسبعين في س وسنعتمد 

 . oxmanF (7)ما سكره  إلا حد كبير الا

 

 

 اتيالسبعين

في  حدودة  مدارس م في  نه  سبة مكا لة الحا شروع اآل خس م أ
وبــدأت أغلــب اللجــان المشــرفة . م٨٩٢٣بريطانيــا منــس اــام 

عض  ،اآل ت الحاسبة باستعمالتسمح  ،الا ا ختبارات في ب
ضيات عد امر  ، مواضيع الريا لك ب ند حلول  ، سنة٨٦وس ا

في ال. م٨٩٢١اام  ما  حدةأ يات المت قد أدخلت اآل ت  ، و  ف
غير أن  . م٨٩٢٠الحاسبة أيضاً في بعض من مدارسها اام 

باآل ت  مل  تأثير الع ان  حث  األمريكان بدؤوا بسراة في الب
وكانــت النتــائ   . الحاســبة الــا مهــارات األطفــال الحســابية
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بسةب ورة إجمالية ليست غير م ما تو لوا  . ح ومن ضمن 
ال الحاسبات في ال فوف الدراسية   يضر إليه هو أن استعم

قام . المهارات الحسابية بشرط أن يتم تعلم  )األساسيات( كما 
( في الو يات NCTMالمجلس القومي لمدرسي الرياضيات )

حدة في  ،المت سبات  ستعمال الحا ها ا قة يو ي ب بإ دار وثي
مدارس ستعمالها . ال كان ا قد  خرى ف با األ لدان أور في ب ما  أ
 ، غير أنه الا الرغم من كل هسه النشاطات .وى أقلالا مست

من  كثيرفقد ظهر  .كانت ثمة معارضة وتخوف من استعمالها
المقــا ت فــي الــدوريات األمريكيــة المتخ  ــة بالرياضــيات 

ــة ــل الحاســبات هــي  ــديق أم  ، التربوي ــوانين مث ــل ان تحم
 . خ م

سبعين ية ال في اليوفي نها شائعاً  ستعمالها  غدا ا يرات  من  كث
ــدان ــسا النطــاق شــ. البل ــي ه ــا بح هدتوف ــل وبريطاني ــاً تحم ث

هسا و. انوانين مثل اآلفاق المستقبلية للحاسبات أهم انا ر 
ساب العقلـي  لا الح يد ا يز المتزا هو الترك يد  لق الجد المنط

ية ل اً بل خمود ، اً وفي الوقت ساته انحسار يات التقليد لخوارزم
 . التي تعتمد الا الورق والقلم

 

 تايينالثمان

فـــي  ( الشـــهيرCockcroftنشـــر تقريـــر لجنـــة كوكرفـــت  ) 
ية ان ،م٨٩١٤بريطانيا اام  ضيات التربو يه ف  ً  ،الريا  ف

ــا الجديــدة اً خا ــ ــة  ،اــن التكنولوجي وهــي الحاســبات اليدوي
ــيب ــا إس ، والحواس ــي له ــام الرئيس ــان ا هتم ــة  ،ك ــو كيفي ه

بغي أن والمدى السي ين ، استعمال هسه اآل ت لتحسين التعليم
وقــد . فــي محتــوى المــنه  التعليمــي ،تغيــره أو تركــز اليــه
نة أن ال ظت اللج ير ح مين كث مدارس  ،من المعل في ال تا  ح

سبة ،الثانوية ستعمال اآل ت الحا قدوا  ،قد اارضوا ا قد اات ف
ــأثير المعــاكس للحاســبات حــول  أن التقريــر   يشــير إلــا الت
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نة  .بما فيها الحساب العقلي ،القدرة الحسابية قد أو ت لج و
يع  ، التح يل ؤوكوكروفت أن يستعمل بطي الحاسبات في جم

ها سهلة من لك ال ادا ت ما  قد . الحسابات  هسا المنطلق ف ومن 
ية جان ا متحان بت الل يس  ،طل يع الت م سماح لجم ستعمالال  با

سبات  بـل  ، م٨٩١١وسلـك اـام  ، أثنـاء ا ختبـاراتفـي الحا
ها للت م عامطلبوا من المدارس توفير لك ال في س ير أن . يس  غ

كوكروفت بلغت ا نتباه إلا أنه لم تجن فوائد كبيرة لإلمكانات 
أمــا فــي . لتعلــيم الرياضــيات اً التــي تقــدمها الحاســبات داائمــ

ستعمال اآل ت  حول ا ية  البلدان األخرى فليست هناك أدلة قو
بارات في ا خت سبة  ير أن ال. الحا يرغ خس  كث بويين أ من التر

عدد ال فا في ي كن  ها ول سبة وأهميت لآل ت الحا ية  ت اإليجاب
ها ثال ، الوقت ساته يتحفظون الي سبيل الم نان  ، الا  في لب

فوائـــد اآل ت الحاســـبة ومـــن ثـــم  ، (4)اقدسكـــر مـــراد جـــر
من  ، أو ً  :باخت ارالتحفظات الا استعمالها وهي  التخوف 

أن ي ــبح ااتمــاد الطالــب الــا اآللــة الحاســبة ااتمــاداً كليــاً 
ــا التعامــل مــع األب ــه ال ــث ت ــبح قدرت ــة حي اــداد دون اآلل

هو التساؤل ان إمكانية ، وثانياً . الحاسبة محدودة أو معدومة
يساتو يع الت م سبة لجم تي . فر الحا حاث ال كسلك لألب شير  وي

قد  ترى أن استعمال الحاسبات ال غيرة بعد أن يكون الط ب 
تأتقنوا العمليات الحسابية )ال ف الرابع  فوق(  دائيا ب ما  و

ط ب الا  قدرة ال في  سلبية  جة  لا نتي   يؤدي بالضرورة إ
 أننه يضيف أغير  ، اداد والعمليات الحسابيةالتعامل مع األ
ــ ــسه البح ــدى وه ــدة الم ــائ  البعي ــدرس النت ــم ت ــا ل ث بمجمله

.  ستعمال الحاسبات الا فترات زمنية طويلة )سنوات مث ً(
قوش وفي المملكة العربية السعودية ك ساً  (1)ان الم ثر تحم أك

غي  لسي ينب قرار ا يرى أن ال كرة و إلدخال الحاسبة ب ورة مب
ــم  ــان مه ــا مك ــة له ــبة اليدوي ــو أن الحاس ــه ه ــق الي أن يواف

ضيات في ح د الريا سب  ضع . ومنا ستدرك وي نه ي ير أ غ
استعمال الحاسبة اليدوية ، يضاً تحفظات الا استعمالها:أو ً أ
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جة ضية أو    يعني أن يحل محل الحا فاهيم الريا هم الم لا ف إ
ضياتالا  تدريبالالمهارات األساسية أو  ياً . الريا ليس ، ثان

واقعياً أن تستعمل الحاسبة اليدوية مبكراً ويكون هو الم در 
ها  يتم حل الوحيد للتأكد من  حة نتائ  المسائل المعقدة التي 

لورق ثاً . بالقلم وا ست مع، ثال في  خدامأن ا ية  سبة اليدو الحا
لة  من المرح لا  ثة األو يةال فوف الث  يد إ  أن  ا بتدائ مف

 . استعماله يفضل أن يكون في ال فوف الث ثة األخيرة منها

أ در أيضاً المجلس القومي لمدرسي  ،وفي الو يات المتحدة
 ، ( وثيقة تو يات للرياضيات المدرسيةNCTMالرياضيات )

فــت فــي مشــابهة فــي بعــدها إلــا مــا جــاء فــي لجنــة كوكرو
ــا ــي منهــاج . بريطاني ــبة ف ــة الحاس ــت بــدم  اآلل ــد أو  وق

ـــل الدراســـية ، الرياضـــيات المدرســـية ـــل المراح ـــي  ،لك وف
بارات ناء ا خت كسلك أث ية و ترف أن . الواجبات المنزل نه يع لك

ــا  ــا نطــاق أضــيق مم ــي المــدارس ال الحاســبات تســتخدم ف
يس. تستخدم في المجتمع  كما يو ي ايضاً أن يتم تعليم كل تلم

كيفيــة اســتخدام الحاســبة ومتــا  ، وفــي كــل مرحلــة دراســية
ــتخدمها ــاهيم . يس ــس للمف ــم التلمي ــيم فه ــتم تقي ويو ــي أن ي

مة بارات العا ها ا خت ما في ها ب ضية وتطبيقات ب ورة  ، الريا
سبة باستخدامتسمح  سبة مع و ، الحا ستعمال الحا فإن ا لك  س

ير خ ف مث حل  جدل اً كان م اام  ، لل في  هو  ما  . م٨٩٢١ك
يا لا بريطان اودة إ اام  ، و قد  در  ير٨٩١٩ف من  اً م تقر
في  باستخدامتسمح  (5)وزارة التربية والعلوم كن  سبة ول الحا

ضاع معينـة إضـافة إلـا سلـك كـان ثمـة مشـروع لتطـوير . أو
ية ) مدارس البريطان عدة CANالمنهاج في بعض ال ستمر ل ( ا

ليمهءبد ، أاوام يتم تع م وا بت ميس من امر ست سنوات ولم 
ــة ــة العادي ــق ال ، الخوارزميــات المكتوب ــل اــن طري حاســبة ب

مع الكسور  كثيرواستنتجوا أن ال مل  من األطفال يمكنهم التعا
ستعمال  في ا قدرة  العشرية واألاداد السالبة وتكونت لديهم ال
من الوضع  ثر  كرة أك ية ب ورة مب المزيد من األاداد الحقيق
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ل لا س عادي وباإلضافة إ ية ال فإن اإلمكان ستك  ية وا  خدامالعقل
 . الحاسبة قد تطورا بشكل مترافق

 

 تايالتسعين

ــيم الرياضــيات ) ــة لتعل ــة الدولي ــاً ICMIأ ــدرت الهيئ ( كتاب
سعينات( في الت سية  ضيات المدر نوان )الريا خر  (1)بع في أوا

يه . م٨٩٩٤الثمانينات وترجم إلا اللغة العربية اام  أفردت ف
الــا أن تعلــم كيفيــة تــم التأكيــد  إس. فقــرة خا ــة بالحاســبات

جزءاً  -وإدراكبواي  -استعمال حاسبة  كون اآلن  جب أن ي ي
ــم الحســاب ــم ال ــداً فــي دامــه  .مــن تعل ــه يمضــي بعي ــل أن ب

 ســتعمال الحاســبة فيقــول: وكــل محاولــة لحظــر اســتعمالها 
ق جراًء أحم كون إ قد ي سبة(  بة  اً )الحا حداث غر نه إ ينجم ا
ناء  إليه نحتاجإن ما  . للطلبة ان الرياضيات المدرسية هو ب

في  سهم  مواقف إيجابية من الحسابات ويمكن للحاسبات أن ت
ها  . سلك غير أنه يعترف أن ليس ثمة اتفاق ان سراة إدخال

فيقول:بيــد أنــه لمــا يتــوفر  ، واــن ا ســتفادة مــن إمكاناتهــا
سبات ها الحا و   ، إجماع حول السراة التي يجب أن تدخل ب

الــا أفضــل وجــه فــي تعلــيم  اــن كيفيــة اســتثمار إمكاناتهــا
كر ضيات المب تي . الريا حاث ال لا األب تاب إ هسا الك شير  ثم ي

يت  حوث  انأجر تائ  الب يسكر أن ن تارة  سبات ف خال الحا إد
وتارة  ، المتوفرة ت ب في م لحة اإلدخال المبكر للحاسبات

كرة ما  ، أخرى يرى أن المستويات المدرسية المب تي  هي ال
جدل  انفك ها ال ها يدور حول برز في شكوكوت ستخدام  ال حول ا

من  ، الحاسبات يد  نا إلجراء مز حة ه جة مل يرى أن الحا بل 
ية يات والبحـوث التطوير مر يحتـاج إلـا . التحر فـإسا كـان األ

سرع  هسا الت لم  حاث ف من األب يد  لداوة في مز لا ا خال إ إد
وفـــي الو يـــات المتحـــدة دأب . الحاســـبات ب ـــورة مبكـــرة
( الا تشجيع NCTMرياضيات )المجلس القومي لمدرسي ال
ــه  ، اســتعمال الحاســبات بقــوة ــدما كــّرس كتاب ــك ان ــين سل تب
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هسا الموضوع٨٩٩٤السنوي اام  تاب . م ل هسا الك كر ب ما س ك
لم تعد بعد اآلن  ،أن الخوارزميات الحسابية المكتوبة التقليدية

نشــرت مجلــة  ،هنفســ العــامفــي وفــي بريطانيــا و. مفيــدة
(Micromath) ،الحاســبات تشــيد  فــيمقــا ت سلســلة مــن ال

وبإيجابيــة أكثــر ممــا فعلــه كوكروفــت قبــل اشــر  ، بمزاياهــا
كما واجهت ردود الفعل السلبية التي ترى أن  ، سنوات تقريباً 

ها ماداً الي ثر اات يس سي بحون أك قت . الت م في الو سه و نف
سبات ومن البح كثيركان هناك ال ها أن الحا في مجمل كد  ث تؤ

ــارات ال ــال  تضــر المه ــد األطف ــع ، حســابية ان ــائ   م أن نت
فاهيم  فال لم هم األط هارات وف لك الم لا أن ت شير إ ضها ت بع

قول . خا ة الكسور العشرية كانت محدودة، العدد ومجمل ال
بويين ووجهات وفإن نتائ  البح ث وم حظات الموجهين التر

فــي  ،كلهــا تشــير أن الحاســبات، مــن التربــويين كثيــرنظــر ال
عدالوقت السي لم تك  ،ن مسؤولة ان المستويات المنخفضة لل

ية مدارس البريطان ضاً ، في ال يزه أي في تعز ساهم  ها   ت . فإن
بوا  قد أار يا  في بريطان عالي  ليم ال ساتسة التع عض أ ما أن ب ك
اــن قلقهــم للمســتويات المنخفضــة للطــ ب فــي الرياضــيات 

تي . الجامعية سبة ال لا الحا لك إ في س سبب  لبعض ال عزو ا وي
في  ساهم  لةت هسه الحا فاقم  اام . ت في  في ٨٩٩٦و مت  م أقي

حث  يا مشاريع ب ضمنها  انبريطان سية ومن  ناه  الدرا الم
لي اً وتبين أن ثمة تشديد ، العد نه  ، الا الحساب العق ير أ غ

إسن الحاســبات . لــيس ثمــة حضــر الــا اســتعمال الحاســبات
وبعد ربع قرن تقريباً منس أن ارتبطت الحاسبة بمنهاج  ، اليوم
تدور الري نه والشـكوك  شأنها ينـتقد م ضيات أ ـبح   اـنا

لدان من الب ادد  في  لت  ، آثارها  خرى  زا لدان أ في ب ما  بين
به ير تلع ها دور كب من . متزامة ول سبات  سحب الحا ما أن  ك

مة نات العا بارات وا متحا عض ا خت ض، ب نة اتاولمو  ، معي
ــين أن وجهــة النظــر الرســمية أخــست تبتعــد اــن أســلوب  تب

لة باستعمالت ميس السماح لل ية كام قد و ل . الحاسبة بحر و
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يا  يراً ببريطان مر أخ عام –األ هسا ال في  نا و ما سكر  ، م٨٩٩١ك
 . أن تمنع استعمال الحاسبات في مدارسها

 

 مواقف اتجاه الحاسبة

إضافة إلا ما سكرناه في الفقرة السابقة سنبين مواقف أخرى 
ــرا واليابــان ــث ً منعــت سويس ــاه الحاســبة  فم  ،وكوريــا تج

من  تأخرة  لة م في مرح مدارس إ   في ال سبات  استعمال الحا
في  ، التعليم الثانوي ساه ً  ثر ت نت أك قد كا أما في بريطانيا ف

تدخل الحاسبة ابتداًء من  غكون غسنغافورة وهون ، استعمالها
والو يــات المتحــدة تســتعمل . ال ــف الثــامن وبشــكل واســع

حل كل المرا سبات ل سويد. الحا في ال سبات  ، و ستعمل الحا ت
سا ما أن فرن  ،ااتباراً من المراحل األولا للمدارس الثانوية ك

وا تحـــاد الســـوفيتي )الســـابق( لـــم يمنعـــا الحاســـبات فـــي 
مدارس عض  .ال نت ب قد بي خرى ف هة أ من ج هة و من ج هسا 

أنــه الــا  ، الدراســات التــي أجريــت فــي بريطانيــا واســتراليا
قدار من الم لرغم  لدام المع ا يد ل سبات الج ستعمال الحا لن  

ادد مدارس  اً فإن  في ال مين  يةمن المعل حل  ا بتدائ )والمرا
ستعمالها  عارض ا بان( ي في اليا األولا من المدارس الثانوية 

في  ، في ال فوف الدراسية يت  تي أجر سات ال وتكشف الدرا
ستعمالها  يدون ا اليابان أن أساتسة الجامعات هم فقط السين يؤ

عدد وتكشف ه ، بشكل كبير ياً ل مة رأ ضاً أن ث سات أي سه الدرا
هي )غش( أو  ، المعلن كبير من الت ميس سبات  يرى أن الحا

تو. من الممكن أن تضعف قدرة العد مر  من أ كن  فر اومهما ي
ها  ، ا بتدائيةالحاسبات في المدارس  لا أن شير إ فإن األدلة ت

ضيق خال  ، تستعمل الا نطاق  سمحت بإد تي  لدان ال ما الب أ
ات في ال فوف الدراسية،فلم تكن ثمة أدلة كافية الا الحاسب

 . إدماج مدروس بشكل جيد لها في المنه  المدرسي
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 فوائد الحاسبة

  أحــد يشــك أو ينــتقد مــن الفوائــد واإلمكانــات العديــدة 
هي اّ  ،للحاسبة قدمف ها ، داد مت جري ب تي ت ية ال األداة الطبيع

سابية يات الح مل األو. العمل سط التعا هي تب اداد ف مع األ لي 
ــرة ــات  ، ال ــغيرة والكبي ــدة املي ــراء ا ــا إج ــدرتها ال وق

فإن استعمال الحاسبات  من ثمو، رياضية معقدة بسراة ودقة
في  فه  ستغ له وتوظي كن ا لسي يم قت ا من الو ير  يوفر الكث
ير وحل  ساليب التفك التركيز الا المفاهيم األساسية وتنمية أ

 ، ق الرياضــياتالمســألة وب ــورة اامــة  ســتخدام وتطبيــ
كما أن إدخال  ، وكسلك لدراسة مواضيع جديدة في الرياضيات

ستعمال  بة وا اد الرتي ان القوا ستغناء  لا ا  سبة أدى إ الحا
ستعمال اللوغارت: الجداول عي وا جسر التربي جاد ال ات ممثل إي

يؤدي . والمساطر الحاسبة وغيرها ستعمالها  لا أن ا إضافة إ
لا يس إ من بالت م يد  يات التر مز يب العمل لا ترت ثر ا يز أك ك

سابية مة  ، الح هارات مه ساب م في اكت ساادهم  ها ت ما أن ك
 . كالتقدير والتقريب

 

 هل تؤثر اآل ت الحاسبة الا الحساب العقلي؟

لي  ساب العق ما المق ود بالح ضيح  من تو ية  في البدا بد   
الــا إجــراء ويعنــي قــدرة الفــرد ، العقلــي أو العــد، )الــسهني(
حسابية اقلياً أي في الرأس بسراة دون استخدام العمليات ال

سبة لة الحا لم أو اآل لورق والق جة  ، ا لا نتي كسلك الو ول إ
أو مضــبوطة مــن خــ ل اســتخدام خــواد األاــداد  ، تقريبيـة

ــي يمكــن أن  ، والنظــام العشــري للعــد كمــا أن الحســاب العقل
ـــد ) ـــن انا ـــر اإلدراك الناق ـــيئاً م  Criticalيتضـــمن ش

Awarenessالحدس )( وIntuitionلوم أن ال ير( ومن المع  كث
لي ستخدام الحساب العق في ا  ، من الت ميس يواجهون  عوبة 

ية  نا اليوم في حيات ستخدم  لي ي ساب العق فإن الح لك  مع س و
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ســواء داخــل المدرســة أو  ٪١٠و ٪٢١بنســب تتــراوح بــين 
ــا ــي. خارجه ــيرة الحســاب العقل ــا مس ــو تتبعن ــا أن  ، ول لرأين

ضيات الحساب العقلي ك ان يمثل جزءاً متكام ً من منه  الريا
سع اشر قرن التا تدريب  ، في منت ف ال نه  هدف م كان ال و

إضــافة إلــا أن هــسا المــنه  اشــتمل الــا  ، الملكــات العقليــة
تدريبات شفهية تستخدم في حل المسائل التي تتطلب خطوات 

م بــسلت محــاو ت لكــي يشــتمل ٨٩٠٠ومنــس اــام  ، متعــددة
ــا الحســ ــنه  ال ــاب الم ــي والحس ــتخداماب العقل القلــم  باس

م أ بح الت ميس ٨٩٦٠-٨٩٣٠وفي الفترة من . والورق معاً 
لورق لم وا جة  ، أكثر ااتماداً الا الق في حا نا  ما اتضح أن ك

لي ية الحساب  ، ماسة إلا استخدام الحساب العق من أهم وتك
: بعــض التربــويين فــي اســتخداماتها فــي يراهــا كمــا، العقلــي

ــ ــة الت مي ــيتهيئ ــر الرياض ــاً للتفكي ــس  ، س سهني ــة الح وتنمي
يس لدى التلم ضي  مات  ، الريا يس للمعلو فة الت م بار معر واخت
ــية ــارات الرياض ــا ، والمه ــل ال ــق والعم ــة  خل ــدى إيجابي ل

لا  مل ا في الع طاء  شاف األخ يق اكت ان طر لك  يس وس الت م
وقبل البدء  ، م٨٩٦٦وقد جاءت هسه األفكار اام . ت حيحها
لـة الحاسـبة التـي أ ـبح الت ميـس أكثـر ااتمـاداً اآل باسـتخدام

هــسا مــا سكــره  . اليهــا مــن الحســاب العقلــي والــورق والقلــم
بد هللا  يرات  (2)رمضان ا حول المتغ حث  بإجراء ب قام  لسي  ا

المرتبطــة بمهــارات الحســاب العقلــي لــدى طــ ب المــرحلتين 
حرين في الب ية  لديهم و اإلادادية والثانوية وكلية الترب  حظ 

 ، اســتخدام اآل ت الحاســبة فـــي أبســط العمليــات الحســـابية
قدير  وضعف قدرتهم الا إجراء املية الجمع والضرب والت

مادويفسر سلك  ، التقريبي اقلياً  ط ب ب ورة  باات هؤ ء ال
مباشرة الا استخدام اآل ت الحاسبة منس المراحل األولا من 

أ مـــن وقـــد أ ـــبحت هـــسه اآل ت جـــزءاً   يتجـــز ، التعلـــيم
ـــر  ـــاً لتفكي ـــب وأ ـــبحت اـــام ً معوق ـــل طال مســـتلزمات ك
عد المرحلة  سبة ب الط ب_كما أنه يفضل استخدام اآل ت الحا
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قبلها حتا تعطي الفر ة للط ب للتدريب الا  اإلادادية و 
ا ســتراتيجيات الخا ــة بتســهيل إجــراء العمليــات الحســابية 

 . اقلياً 

سكــر وزيــر  ، ةالضــعف فــي إجــراء العمليــات األساســي اــنو
لي  شارد راي كي ريت ليم األمري ( ileyR. W ichardR) (1)التع

ــة ــوم الرياضــية األمريكي ــة العل ــي جمعي ــي كلمــة ألقاهــا ف  ، ف
ااتمــاداً الــا تقريــر لجنــة التقيــيم القــومي للتقــدم التعليمــي 

(NAEP) ،  مــن ت ميــس ال ــف الثــامن يســتطيعون  ٪٩٠أن
ـــع والطـــرح والضـــرب والقســـمة  ـــداد  لباســـتعماالجم األا

حــل المســائل سات الخطــوة  باســتطااتهموكــسلك  ، ال ــحيحة
كل الت ميس القدرة الا الجمع لوقد تمنا بأن يكون . الواحدة

سمة ضرب والق طرح وال عين ، وال قين ومقتن نوا دقي وأن يكو
مع و . القلمو الورق وباستعمالالعقلية  ، بالحسابات البسيطة

غير أنه بتأكيده الا  ، حةأنه لم يسكر أثر اآللة الحاسبة  را
 . الحساب العقلي والقلم والورق يشير إلا سلك

 

هـــل ثمـــة ا قـــة بـــين تـــوافر اآل ت الحاســـبة فـــي 
 المدارس والتح يل؟

أي هــل يمكــن للحاســبات أن تعمــل الــا تســريع نمــو الطفــل 
ــه  ــوم بتعطيل الحاســبة  خدامأن اســت مــعالمعرفــي أو أنهــا تق

هم  ،سابمقترن بالدقة المتزايدة في الح ها الا تف فإن تأثير
فإن . المسألة الرياضية يكون أقل ما يمكن ومن هسا المنطلق 

فــي و ، ( ترتكــب حتــا بوجــود الحاســبةMistakesاألغــ ط )
لك Errorsحين استعمال الحاسبة يقلل من األخطاء ) فإن س  )

وفــي هــسا الســياق كــان ثمــة دراســة .   يعنــي ضــمان الدقــة
فر الحاســبات اقبــل تــو ، نيــام فــي بريطا٨٩١٨أجريــت اــام 
بينــت أن  ، والثانويــة ا بتدائيــةفــي المــدارس  ، بشــكل اــام

نت منخفضة تو ، المستويات كا فإن  ليس السا  سبات  فر الحا
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مســؤو ً اــن الع قــات المتدنيــة فــي اــدد مــن المفــاهيم 
 . والعمليات الحسابية

 ا بتدائيةدارس لمـل ملحوظ في اـفر الحاسبات بشكاد توـوان
كــان  ،فــي بريطانيــا ٨٩١٢م و٨٩١٤ لثانويــة بــين اــامياو

كون  ،ثمة انخفاض في مستوى الع مات في الرياضيات قد ي
 . بسبب ظهور بعض المواضيع مثل ا حتما ت واإلح اء

ومن جهة أخرى فإن ارتفاع مستوى الع مات ، هسا من جهة
ط ب عض ال نه يت ، لدى ب بدو أ سبات  لي سة الحا . بممار

وقد تكون ناشئة ، الع قة مرتبطة وليست سببية غير أن هسه
يةكالعوامل  ، ان اوامل أخرى سات  ،ا جتماا ما أن الدرا ك

ية ها مستويات اال تي ل لدان ال نع  ، المقارنة تبين أن الب  تم
ــدها ــت وح ــدة اس ــبة خدامبش ــا  أنو ، الحاس ــي له ــدان الت البل

سبةليس ، مستويات متدنية جاه الحا نة ت سة متهاد ها سيا  ، ل
بين  (9)( ujarathiGوفي هسا اإلطار قام ) بدراسة قارن فيها 

ــسين يدرســون المحاســبة ــة ال ســمح  ،مجمــواتين مــن الطلب
ما  ، الحاسبة أثناء الدروس وا ختبارات باستعماللألولا  بين

قدرة . لم يسمح لها ،ثانيةالمجمواة ال بار لل جراء اخت واند إ
سي ية الف ل الدرا ية ونها في بدا سابية  سن ،الح حظ تح  اً  

كما  حظ أنه لم  ،للمجمواة التي   تستعمل الحاسبة اً ملحوظ
لا  قدرتهم ا في  مواتين  بين المج مة  قات ها مة فرو كن ث ت

بة قدير اإلجا ية ،ت سائل اللفظ حل الم ستنت  ، أو  نه ا ير أ  ، غ
ستعمال  بة بإ سماح للطل عدم ال يداو ل سبب  ناك  أنه لم يكن ه

مت  يتأجر ، م٨٩٩٨وفي اام . الحاسبات نة قا دراسة مقار
مي قدم التعلي عالمي للت ييم ال  ، (IAEP). بها منظمة تداا التق

ستعمال  اً أو معدوم ضئي ً  اً تو لت إلا أن هناك ارتباط بين ا
ضيات في الريا يسه  عام لت م جاز ال ما واإلن لد  في ب  . الحاسبة 

سمة  من التح يل غير حا سبات  تأثير الحا حول  لة  إسن األد
 . تحديدوغير قابلة لل
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فاهيم  لم الم بين تع قة  ان الع  ساؤل  برز ت كن أن ي نا يم وه
وحيــــث أن تعلــــم المفــــاهيم  ، الرياضــــية وأداء المهــــارات

بل  قط  ية ف هارات اآلل عض الم الرياضية   يعتمد الا أداء ب
الــا أســلوب التفكيــر والفهــم والمنطــق الســليم وا كتشــاف 

عدد ضية المت قات والمناقشة واستخدام النماسج الريا ة والتطبي
ــة المتنواــة هــسا يتفــق مــع مــا جــاء فــي تو ــيات  . العملي

ية  إس. (40)م ٨٩٩١المؤتمر التربوي الثاني اام  أكد الا تنم
ـــر الموضـــواي  ـــا التفكي ـــة( ال ـــس والطلب ـــدراتهم )الت مي ق

وروح  ، وتعويدهم المحاكمة وا ستقراء وا ستنتاج والتقويم
 . لحقيقةالنقد والتفكير الموضواي والبحث ان ا

 

 أسباب الفشل

لمـا كـان الهـدف مـن اســتخدام مـواد تعليمـة مختلفـة هــو أن 
ــ ــرـتس ــي أن يفك ــتعلم ف ــتنت  ويكتشــف  ااد الم ــل ويس ويتأم

ــل ــا التعلي ــدرة ال ــه الق ــون ل ــات وأن تك ــة  ، الع ق ــإن اآلل ف
 ، الحاسبة تخفق أحياناً في ترسيخ المفهوم الرياضي وتعزيزه

ها  مل الي لسي يع يس ا يةألن التلم ستطيع أن  ، ب ورة آل   ي
ضلةو  تسااد  ، يدرك المفهوم ب ورة مطلقة  أو الا المفا

قع وه. تقرير أي املية يمكن استخدامها في حالة خا ة نا ي
هد سيلة وال بين الو باس  سيلة  ف.الت لة  ، بين الو هي اآل و

سبة سراة  ، الحا في  سااد  ها أداة ت ماد الي تي زاد ا ات ال
جاز يات الحس إن ا هالعمل ناه أ لسي سكر هدف ا بين ال  ، ابية و

يات  حل العمل هم أو  لا الف قدرة ا حل ال سبة م لت الحا قد ح ف
قد ayC) (44)أو كما يقول كاي . الحسابية ( إن تمثيل األفكار 

سعا لجعل  ، حل محل األفكار نفسها مي ي وأن  أي نظام تعلي
إسن . كل شيء سه ً وممتعاً يحول دون تعلم أمور مهمة جداً 

حاجــة أساســية إليجــاد تــوازن بــين اســتعمال الوســائل  ثمــة
ــي ــات الحســابية وهي:الحســاب العقل ــث ث إلجــراء العملي  ، ال

نوع  أن الـا. ةسبااآل ت الحو ،الورق والقلمو ناك  كون ه ي



 125 

يه يد والتوج ست، من التحد تا ت سيلة وأن    خدمان م كل و
سب ستخدام اآل ت الحا ة يعتمد الت ميس ب ورة مباشرة الا ا

كمــا أنــه غالبــاً   يوضــح . منــس المراحــل األولــا مــن التعلــيم
وهو تيسير إجراء العمليات  ، الهدف من استخدام هسه اآل ت

 . الحسابية

و بـــد مـــن اإلشـــارة هنـــا أن المهـــارات الحســـابية العقليـــة 
بدايتها للممارسة المستمرة ل ، والخوارزمية  مدةتحتاج في 

فإسا انقطعت أو قل  ، ن منهاطويلة حتا يستطيع التلميس التمك
سبة بدلها اآل ت الحا ستعمل  فاء  ، استعمالها وا سيحدث انط

 . لهسه المهارات أو خمود
 

 الخ  ـة

تين  مة طـريقتين مختلف نا القـول أن ث كتسـاب الت ميـس  يمكن
 . إلمكانية الحسابيةا

ــاأو  ــات  :هم ــتعمال الخوارزمي ــي واس ــاب العقل ــة الحس تنمي
. اآل ت الحاســبة باســتعمالل الســماح والــتمكن منهمــا قبــ

ــات ب ــورة توثاني ــة والخوارزمي ــة العقلي ــة اإلمكاني هما:تنمي
سبة هارات الحا كرة لم ية المب لم . متزامنة مع التنم نه  ير أ غ

تدخل  انيكن هناك إجماع  المرحلة الدراسية التي ينبغي أن 
ستعمال  ، بها الحاسبة نع ا تم م لو  تا  نه ح شير أ و بد أن ن

، ة في المدرسة فإننا   نستطيع منعها خارج المدرسةالحاسب
هسا الموضوع برز دور األسرة ب نا ي ثاني . وه يق ال ما الطر أ

قد  قتف ظات  أخف برغم التحف يا  ثل بريطان لدول م عض ا يه ب ف
سبة نه  إس ،والتحديدات التي وضعت اند استعمال اآللة الحا أ
ه لتحفظ الي ما  ،امن ال عب جداً التوفيق بين استعمالها وا ك

ار طريقة يلدان من ترك الحرية للتلميس  ختأن هناك بعض الب
، الحســاب الم ئمــة لــه مــن الطــرق الث ثة:الحســاب العقلــي

قومي لمدرسي و. الحاسبة ،الورق والقلم كان المجلس ال إسا 
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( طالــب اــام NCTMالرياضــيات فــي الو يــات المتحــدة )
 ، ت العامــةوا ختبــارا م أن يــتم ت ــميم تقيــيم التلميــس٨٩٢٦
مر  ، الحاسبة باستخدامسمح ي ت ميماً  الا فإنه قد يكون األ
وسلــك أن يــتم ت ــميم ووضــع التمــارين والمســائل  النقــيض

ســواء فــي الكتــب المدرســية وا ختبــارات ب ــورة   تســمح 
ستعمال لا با حل األو في المرا سبة خا ة  ان  ، الحا لك  وس

إضافة إلا سلك  ، طريق التخفيف من األرقام الكبيرة والمعقدة
عه   فإن كثرة الواجبات المنزلية وطولها ترهق التلميس وقد تدف

 . يعتمد الا الحاسبة في تنفيسها إلا أن

يس  الا اً يبدو أن ثمة إجماا ،وأخيراً  التركيز الا قدرة الت م
لورق  باستعمالمن التمكن من األساسيات  الحساب العقلي وا

 . والقلم
 

 الم ـادر

 . ٢٠٦٢العدد  ، ٤٤/٣/٨٩٩١بتاريخ  ،  حيفة تشرين (٨)

(2) Foxman ,D. and G. Duffin,(1997)" Who is 

Sensible about Calculators ? ",British Society for 

Research into Learning Mathematics,U. K.  

ــيم وأثرهــا فــي  ، (٨٩١٣ق )دامــراد جــر (٣) ــة التعل   تقني
ــب د ال ــام   ، عربيــة تطــوير منــاه  الرياضــيات فــي ال البرن

ــي ــوطن العرب ــي ال ــدريس الرياضــيات ف ــادي لتطــوير ت  ، الري
 . تونس ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

لرحمن المقوشي ) (٢) سبات  ، (٨٩١٢ابد هللا ابد ا   الحا
ـــرحلتين  ـــس الم ـــجيع ت مي ـــيلة لتش ـــة كوس ـــةاليدوي  ا بتدائي
مجلــة  ، ة والمتوســطة الــا اكتســاب المهــارات الحســابي

المجلد  ، جامعة الملك سعود ، كلية التربية ، دراسات تربوية
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 دور األسرة في تعليم
)*( الرياضيات ادةـال مـاألطف

 
 

تي يمكن غي، األسرة هي األساس ال ها  ، بل ينب نا الي أن ُتب
سليمة ية ال م . الترب لي األ لم فاألب أو األم ) أو و هو المع ر( 

لتعلم ، األول للطفل يد  ،السي يسااد الا ا حيث أظهرت العد
مه  ، من الدراسات ما يتعل عا  الا  تأثيراً ف نزل  أن لبيئة الم

في األاوام و خارجهاو األطفال داخل المدرسة  خاد  بوجه 
 . أثناء األاوام ا ثني اشرة للتعليمو الستة األولا في حياتهم

سيةو سباب الرئي يراً  من األ تأثير األسرة كب من  عل  تي تج ال
هــو أن ، ســنة ٨١ مــن الطفولــة المبكــرة حتــا العمــر ، جــداً 

ضون  فال يق سة ٪ ٩٤األط خارج المدر باً  قتهم تقري  ، من و
ــأثير مــن هــسا المنطلــق فــإن مشــاركة و . (4)أســرهم  تحــت ت

فالو األبوين ية األط في ترب مة  ما ، دامهم من األمور الها  ك
ــن حــق هــؤ ء األطو فــال الينــا أن نــوفر لهــم الوســائل م

ــربيتهم ــات الضــرورية لت ــيح لهــم و راــايتهمو واإلمكان أن نت
ماءو الفرد الم ئمة للعب لتعلم والن ساادهم الا و ، ا أن ن

مداركهم خ ل توسيع  يدةو النض  من  برات جد سابهم خ  . إك
غة ية بال ناه  ، لسلك فدور األبوين ُيعد أمراً سا أهم ما تعلم هسا 

يفمن ديننا  عالا  ، الحن له ت كريم بقو قرآن ال في ال جاء  ما  ك
 . (٤٢قل ربي ارحمهما كما ربياني  غيرا(( )اإلسراء و))

لا و غير إن هسه المشاركة يل إ فال تم ية األط الرااية في ترب
سات و . الضعف مع تزايد أامارهمو التناقد تت الدرا قد أثب
ية عة و النظر سير طبي نة بتف ية المعا رة المعي ية لماالميدان

لدى الطفل لي  من أ ، النمو العق سلة  مر بسل ية ت هسه العمل ن 

                                                 
عدد ) )*( شق،  ال يال((،  دم ناة األج لة ))ب في مج قال  هسا الم ر    (٢١ُنش 

 .٤٠٠٣ يف 
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 . المراحل المتعاقبة التي تتميز كل منها بخ ائد معينة

بد ـ هسه ـو ف   لة  ظر من أ الحا لك الخ ائد بن خس ت ن تؤ
ا اتبــار انــد التعامــل مــع الطفــل فــي كــل مرحلــة مــن تلــك 

لي ومن العوامل التي تؤثر في املية ا . (7)المراحل مو العق لن
الفكرية المتوافرة و لدى الطفل امت ك األطفال األدوات المادية

تي سرة ال ها في األ شؤون ب من و ين يراً  سماً كب ستيعابهم ق ا
ــس  ــن خــ ل تنفي ــار م ــع الكب ــالط م ــرات بالتخ ــارف والخب المع

 كـسلك ممارسـة األلعــابو إرشــاداتهمو ن ـائحهمو متطلبـاتهم
سمو يبو الر لا الم، الترك ضافة إ خسه إ لسي يت عين ا قف الم و

ناس نس و الطفل من االم ال يه م كون لد لسي يت االم األشياء ا
ظافره مة أ سيس  . نعو في تأ ساهم  سرة أن ت كن لأل لسلك يم

لم  في تع شارك  قدرات الطفل فت عزز  نزل ت في الم بيئات تعلم 
لا ، الرياضيات يؤدي إ لسي  ير األمر ا شجيع التفك ييم و ، ت تق

غير أن هسه المادة التعليمة  . كتشافم اداو األامال الفردية
حواس عددة ال لا  ،التي تعد خبرة مت حل األو في المرا خا ة 

تتطلب من األسرة أن تمتلك الحد األدنا من ثقافة  ، من العمر
بالعمليــات و إس أن اإلحاطــة بالمفــاهيم الرياضــية، الرياضــيات
لكــل إنســان  ، حــل المشــك ت شــيء ضــروريو ، الحســابية

ي هــسا المقــام يقــول اــالم الرياضــيات األمريكــي فــو . مــتعلم
بابرت كون األSeymour Papert) سيمور  جب أن ت سرة ( ي
يرى أ . . مثقفة رياضياً  في وكسلك  شلون  لسين يف فال ا ن األط

ان  بار  ها الك حدث في ئات   يت من بي الرياضيات يأتون اادة 
هــم  فاقــدوا و وبــسلك يــأتون للمدرســة، الرياضــيات إ  قلــي ً 

ضياتأسا ضرورية للريا لتعلم ال في  ، سيات ا ها  سير تعلم لتي
فاألطفــال الــسين نشــؤوا الــا حــب الرياضــيات  .المدرســة
قــادرون الــا التقــاط بــسور الثقافــة الرياضــية مــن  ،وتقبلهــا
ولــيس المق ــود معــرفتهم حــل المعــاد ت وإنمــا  .المعلمــين

شتهم طق مناق في من تي تظهر  ير ال قة التفك  . (4)تميزهم بطري
من  و بة  لديهم ره كون  فال تت بد أن نشير هنا أن بعض األط
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نهــم غيــر ويعتقــدون أ. مشــاار ســلبية اتجاههــاو رياضــياتال
ما  ، أكفاء فيها  بسبب  عوبتها  أما أسباب سلك اديدة منها 

ية   قد ينجم اما يطلق عدوى ا جتماا قال  ،اليه   ال أي انت
من اآلخرين ه من المؤسفو. ..هسه المشاار  ثل  ؤ ء أن م

برون حين يك بسور و األطفال  هسه ال سينقلون  سراً  نون  أ ُيّكو
  . (1)الفكرية السلبية تجاه الرياضيات إلا أطفالهم

 

 التمهيد لتعلم الرياضيات

 ، بـــتعلم المبـــادئ األوليـــة للرياضـــيات ،اـــادة، يبـــدأ الطفـــل
 ااتمــاداً الــا خبــرات متعــددة ،باســتخدام نشــاطات مختلفــة

 مــن ا ســتماع ،اايــة مــع محيطــهالــا تفاا تــه ا جتمو
ــاهدةو ــوارو المش ــس والح ــر واللم ــل المباش ــ ع والتأم  ا ط
ــا التجريــد ، المعالجــة اليدويــةو ، التســاؤلو ــا و إل هــو أال

ضيات لم الريا حل تع حل  ، مرا فق مرا جري و لك ي ير أن س غ
والجــدير  . متشــابكة فــي أحيــان كثيــرةو متسلســلة متداخلــة

تأت سمع  سة ال نا أن حا لسكر ه سة با مة الا حا ماً متقد ي دائ
حواس األخرى يات  ،الب ر وال كل آ في  جاء  ما  لك  كد س ويؤ

سمع والب ر ها ال كر في تي س عالا ،القرآن الكريم ال له ت : كقو
سمع والب ـر وال} نه مسـؤو   إن ال ئك كـان ا فؤاد كـل أول
 . (٣٦اإلسراء)

فل فـي و ية الط لا ترب بار المشـرفين ا فة الك فإن معر لسلك 
ــة لخ ــائد الطفــل فــي كــل و فــة دقيقــةمعرو األســرة المي

من  ، مرحلة من مراحل نموه العقلي قضية سات أهمية كبيرة 
كون و. (5)الناحية التربوية مة لت من المعروف أن األسس العا

تنشأ في األاوام األولا من  ، مفاهيم الرياضيات اند األطفال
ــاتهم ــتط ع ، حي ــب ا س ــا ح ــم الرياضــيات ال ــوم تعل  إس يق

 يتطــور ب ــورة طبيعيــة مــن خبــراتهم المكتســبةو ،ةاإلثــارو
ية و ني أوممارساتهم اليوم لدى األطفالهسا يع هسه  ، ن  في 
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ية ،رغبة فطرية للتعلم ،الفترة لدام و غير أنها بحاجة للراا ا
ضياتو ،ال زمين فإن الريا سن  ، من هسا المنطلق  ما أُح إسا 

ــر ، ربطهــا بعــالم الطفــل ــدخول  ، يكــون أكث ــا اســتعدادا لل إل
سة بادئ و المدر هم الم في ف سريع  لا الت لربط إ هسا ا يؤدي 

مة و . األولية للرياضيات ضية الم ئ برات الريا فأن الخ لسلك 
ماط كار المت لة باألن األشكال و تهيئ األطفال  ستكشاف األف

يؤكــد سلــك تقريــر  . الفضــاء كلمــا ازدادت تعقيــداً و واألاــداد
في ا ضيات  حدةالمجلس الوطني لمدرسي الريا يات المت  : لو 

ــام ــدأ الع ــا أن المب ــم  ،ال ــال يمكــنهم تعل ــع األطف هــو أن جمي
ضية، الرياضيات اند كل األامار فاهيم الريا من الم  ، والعديد 

الــا األقــل فــي البــدايات  ،تنشــأ قبــل الــدخول إلــا المدرســة
ــال . الحدســية ــا ســبيل المث ــال، ال ــزون و يتعــرف األطف يمي

ل منهم  ،بعض األشياءب ورة تلقائية أاداداً  غيرة  يد  والعد
لــسا نــراهم و .يحــرز معرفــة رياضــية أساســية غيــر مدرســية
فمث  الطفل  ، (1)يستعملون أفكار رياضية في الحياة اليومية 

بواب شاهده أل خ ل م كّون و من  كن أن ي ساكن يم فس الم نوا
هاو مفاهيم األشكال الهندسية لربط بين بين و سلك ان طريق ا
ير . ليهااألسماء التي نطلق ا لا أن الكث نا إ من  كما نشير ه

يؤكــدون الــا أهميــة الخبــرات الملموســة  ، المــاء التربيــة
ثي ت  ، والمعالجات اليدوية لا تم جة إ في حا ماً  فال دو فاألط
ــة محسوســة ــة سنإ. حي ــة بالمراقب ــة الدقيق ــن خــ ل العناي  م

يمكن للكبار مساادة أطفالهم في تكوين  ،المحادثة والتوجيهو
فة  لة بين يدةو الرياضيات في الحا ت المألو سبب و. الجد ب

أن األطفــال يكّونــون مــي ً نحــو الرياضــيات مــن خبــراتهم 
ـــرة ـــة ، المبك ـــون إيجابي ـــي أن تك ـــتعلم ينبغ ـــرد ال ـــإن ف  ف

ــةو ــدراتهم . مداوم ــة بق ــال الثق ــتعلم األطف ــي أن ي ــا ينبغ كم
هسا المنطلق و. الخا ة من أجل تكوين معنا للرياضيات من 

ية و مات األطفالفإن اهتما عد أدوات طبيع نشاطاتهم اليومية ت
وفي هسا المضمار يؤكد االم  . لتطور التفكير الرياضي لديهم
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النفس السويسري بياجيه أن تحضير الطفل لتعليم الرياضيات 
ــا  ــة تن ــب ال ينبغــي أن يبــدأ بسلســلة مــن األامــال اليدوي

، اتالا األطوال والمسافو ، العدديةو المجمواات المنطقية
و  بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــا أن تعامــل الطفــل مــع . (2)الــخ 

يق  ، ينبغي أن   يستمر طوي ً  ، األامال الملموسة كي   يع
ياة  من ح سلك نمو املية التفكير المجرد في المراحل ال حقة 

ندهاو . الطفل غي التوقف ا خرى ينب ية أ وهي أن  ، ثمة ناح
رياضــية دون بعــض األطفــال قــد ينجحــون فــي حــل مســائل 

من  ، استيعاب المفاهيم التي تتضمنها واند سلك يعتقد العديد 
ــنهم أن  ــع ويمك ــي الواق ــا هــم ف ــالهم أمهــر مم ــاء أن أطف اآلب

 . (1)ينتظروا منهم الكثير

 شراكة األسرة في تعليم الرياضيات ألطفالهم

ينمــي قــدراتهم العقليــة  ســتيعاب و تشــمل كــل نشــاط يعــززو
هــسا يتطلــب تــوفير بيئــة و . ممكــنبــأكبر قــدر و الرياضــيات

مع و ، تعليمية منزلية ثرية مجدية مستقرة يد  قضاء وقت مف
ية قضاء و ، متابعة أامالهم المدرسيةو ، األطفال مراقبة كيف

قاتهم فال أو هاو األط تأثير الي سر  . ال من األ يد  ير أن العد غ
ساادة  نزل لم في الم له  كن أن تفع ما يم ساءل ا ما تت اادة 

شاطات . هسا المضمارأطفالهم في  من الن كن  . ثمة العديد  يم
 . أن تتم في المنزل سنسكر بعضاً منها

 

 استماع األطفال العفوي

إن األطفـال بحاجــة لمقــدمات أو مــداخل إلــا لغــة الرياضــيات 
عرفتهم وبسات الوقت الحفاظ  ، وم طلحاتها مع م الا  لة 

هسا المنطلق . ولغتهم غير النظامية في ، ومن  وضع  فإنهم 
نزل خل األسرة أو الم ضيات دا  ، يتعين اليهم سماع لغة الريا

ية ، وهي تستعمل في سياقات سات معنا من  . ب ورة افو ف
المعــروف أن م ــطلحات الرياضــيات موجــودة فــي الحــديث 
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قت . اليومي لألهل حدهم ، ففي كل يوم وفي كل و قول أ :   ي
من قل  من   أو   أ ثر  سا ،  أك لم الح من تع جزء  هسا   ، بو

ــي  ــت ف ــوا:    إسا تناول ــأن يقول ــالهم ك ــاء أطف ــاوض اآلب ويف
ما  ، العشاء ملعقتين أكثر خس قطعة حلوى    ك بإمكانك أن تأ

األرقام من خ ل ا ستماع ألهلهم وهم يعدون  ، يتعلم األطفال
كرر ، األشياء حو مت  ، (9)كعد األ ابع أو درجات السلم الا ن

من الطفل من  أو أن يطلب أحد الوالدين  ادد  الح ول الا 
ادد الم اق بر  ، الشوكات بنفس  لا أن األخ األك شير إ أو ي

كون  نهيمكن أن ي طول م كون أق ر  ، أ قد ي هسا األخ  إ  أن 
أو انــدما يمســك أحــد األهــل قطعــاً مــن الحلــوى . مــن أختــه

أو انــد  . اثنــان  ، بأيــديهم ويقولــون   هــسه قطعتان_واحــد
ير   قب كب هسا ث بة   دا ، قولهم    في ال عاب  ضع األل نا ن

 .   وهسه قطعة حبل طويلة   ، كبيرة  
 

 القيام بنشاطات متنواة

هم خ ائد  في ف بدء  ند ال فال ا ساادة األط غي لألهل م ينب
مقارنتهــا والتعــرف و لمســهاو سلــك بــالنظر إليهــاو ، األشــياء
واســتنتاج بعــض  ، القيــام بأامــال لحــا ت واقعيــةو ، اليهــا

المرتبطــة بالمظــاهر البيئيــة المحيطــة  المعلومــاتو المفــاهيم
يسهب ، مث ً  ، بالطفل ندما  سوق ا ياء األمور للت كن ، أول يم

بوزن عض األشياءو لألطفال القيام  ياس ب كاليف، ق  و جمع ت
قود عرف الا  ، المواد واد الن في الت كن مساادتهم  ما يم ك

ــكل ــمات سات الش ــض المجس ــمن بع ــة الس ــطواني كعلب  ، األس
تواز يةوسات شكـل م يل الورق بة المناد أو ، ي مستطي ت كعل

كن  سات شكل مخروطي مثل أحد أنواع   آيس كريم   كما يم
ستعمال  ، الطلب من األطفال التعرف الا الوقت لا ا إضافة إ

في  يدة  برام  المف المج ت أو ال حف إليجاد أوقات بعض ال
عرف  . اإلسااتين المسمواة والمرئية ضاً الت منهم أي والطلب 

لا أ سياراتا قام ال لا شـكل و ، ر تي ا مرور )ال شارات ال إ



 135 

ستطيل( ئرة أو م بع أو دا لث أو مر كد و ، مث منهم التأ الطلب 
سيارة ادد و . . من كمية البترول التي يضعها األب في ال كم 

ــكاكين ــة و الس ــا طاول ــرة ال ــا األس ــي تحتاجه ــوكات الت الش
سوق . الطعام ند الت قود ا لدفع الن  ،وكم ادد الناس الواقفين 

تبو ، التحدث ان أشكال األشياءو  البحث ان األاداد في الك
ــل ال ــغيرو ــار الطف ــدما يخت ــ ت أو ان ــع  ، المج ــف تقط كي

عة ، الفطائر يه أو مستطيلة أو مرب  . في قطع سات أشكال مثلث
 يمكـن الطلــب مــن األطفـال النظــر إلــا كومـات مــن األشــياءو
ناً أو تحديد أي من األشيا ،تحديد أيتها أكبر حجماً و ء أكثر وز

عد و .وسلك بحملها باليد ندما ي ضاً ا ضية أي تنمو األفكار الريا
كن و . األطفال الخطوات إلا غرفته أو اندما يعد مدخراته يم

ان  حديث لألطفال  ضيات بال بادئ الريا لم م في تع المساادة 
يوم كل  مور  ياء األ ستعملها أول تي ي ضيات ال عض  ..الريا وب

ما األحيان _حتا أكثر أهمية_ أ نداهم يوضحون  سمع و ن ن
ـــك فيمـــا يت ـــل بالرياضـــيات ـــوا سل ـــاسا يفعل ـــه ولم  ، يفعلون

جراء و ، مساادتهم في تعلم جدول الضربو تشجيعهم الا إ
، والعـــد ث ثـــات وأربعـــات ،امليـــات التضـــعيف والت ـــنيف

 . ..وهكسا

كما أن التحدث مع األطفال اما يفعلونه في المدرسة يعد أمراً 
يرة مة كب شعر  إس ، سا قي نزل ي لا الم عود إ ندما ي فل ا أن الط

لك و باهتمام والديه من سؤالهم   ماسا فعلت اليوم   ما إلا س
من  . (40) له  في داخ ما  ان  بر  فل يع ندع الط غي أن  ما ينب ك

ما يحتاج و انتباهه إلا ما يفعلهو دوافع ثم نلفت نظرهو أفكار
 . إليه ان طريق األسئلة  وا قتراحات

 

 لية ثريةتوفير بيئة منز

ية  بالفرد التعليم ية  نازلهم غن لوا م باء أن يجع ستطيع اآل ي
فالهم يدة ، ألط كـال اد حات ، بأش فل باللو جرة الط تزيين ح ك
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 ب رية التي تمثل مثيرات ، الخ ، األشكالو وال ور واألرقام
تي  .بيئة تعليمية مرحةو إضافة إلا توفير األشكال والمواد ال

ها الت اب بها يستطيع األطفـال لتحكم ب من  . (44)وا نه  لسا فإ
تي  تب والق د ال نزل الك في الم يوفروا  بار أن  يد للك المف

ماط قام واألشكال واألن حوي األر ثلو ت هات م لا : ا تجا  ، أا
تركيبية وغيرها من و أو ألعاب سهنية . خارج ، داخل ، أسفل

يدة عاب المف ية و . األل من ناح غي هسا  خرى ينب ية أ من ناح
 الحفزو منزلية تسااد األطفال الا اإلثارة الفكريةتوفير بيئة 

سئلتهم ومشاارهم مام بأ ساؤل وا هت  ، وحب ا ستط ع والت
المدرســية اــن طريــق التشــجيع   وإظهــار الفخــر بإنجــازاتهم

فأة ماسج  . والمكا سية ل نع ن مواد األسا توفير ال غي  ما ينب ك
 .ومجسمات و ور تخد الرياضيات

  

 يةتعلم الع قات الرياض

شاطات هم  ،األامالو ثمة العديد من الن في ف فال  سااد األط ت
ضية فاهيم الريا قات والم كار والع  من األف سعة  شكيلة وا  . ت

ــدها ــياء لع ــا أش ــة إل ــال بحاج ــنيفهاو فاألطف ــاو ت   مقارنته
هاو وضعها معاً و ربطهاو عرف . . المشاركة في فإن الت  لسلك 
غة تحليل األنماط والت نيف والترتو المقارنةو يب باستعمال ل

سفل ،أالا ،األق ر ،الرياضيات مثل األطول ، بين ، فوق، أ
 .هي مكونات هامة للتطور الفكري لدى األطفال . الخ ،بجانب

و بد من أن نشير هنا أنه قد توجهت اآلراء التربوية الجديدة 
يز  . ...إلا  ياغة جديدة لتعليم مهارات العد حول الترك فقد ت

ــاه ــام باتج ــن األرق ــة م ــات المنطقي ــيةو الع ق ــة الرياض  ،اللغ
تحول الحساب من مجرد إجراء يقوم به الطفل في المدرسة و

ياس  لا ق ياس اإ به لق قوم  غرفي ظواهر و ل قارن  اد لي المقا
لا و . اديدة اكتشفها من تلقاء ساته جة إ لك فالطفل بحا مع س

كار هسه األف هم  كل و . ..التوجيه والمساادة في ف بل  هم ق الم
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سلياً و جاه الطفل نحو الحسابات ،شيء عاً م إن يراه شيئاً ممت
يوفر  .(47)وليس  عباً جداً  فة  سات مختل لسلك فإن إجراء قيا

ــة لممارســة األاــداد ــرد حقيقي ــي و ف ــارات األخــرى ف المه
متنواة في و رة واسعةاألطفال السين لديهم خبو . الرياضيات

 . تقديرات معقولةالقياس غالباً ما يعطون 

ــة يمكــن للو ــام بعمليــات مقارن ــل القي ــوا الطف ــدين أن يجعل وال
ـــاء الملموســةو وت ــنيف ـــي لألشي ــب تسلسل ــب  ،ترتي كترتي

ــا األطــول ـــف ،حزمــة مــن الع ــي مــن األق ــر إل  أو ت ني
بعضــها كبيــر وبعضــها  ،مــث ً ، مجمواــة مــن اشــرة أحجــار

في مجمواتين ، غير لك و وأن يجعلوا الطفل ي نفها  عد س ب
ها في ث ث مجمواات حسب يع األحجار ، حجم عد جم وأن ي

كومتين أو ثم يقوم بمحاولة اد األحجار  من ال مة  كل كو في 
بينو .الث ثكومات ال لون ،  بد أن ن قاً ل يتم وف أن الت نيف 

أو الشـــكل أو الطـــول أو المســـاحة أو الحجـــم أو الخـــواد 
 . المشتركة  أو غيرها

ــي  ــع بعضــها ف ــوة م ــاجين القه ــوم األم بوضــع فن ــدما تق فعن
مع بعضها ، الخزانة يرة و ،وال حون ال غيرة  باق الكب األط
تكــون قــد  ــنفت األدوات التــي  ، الشــوكو الم اــقو ،معــاً 

 . غسلتها الليلة البارحة

 ، فــإسا مــا شــاهدتها ابنتهــا سات الــث ث أو األربــع ســنوات
ــاو ــيتها أمه ــة نس ــت ملعق ــا  . .تناول ــافتها إل ــق وأض الم ا

فهمــت الت ــنيف بشــكل أو  قــد تكــون هــسه ا بنــة ، األخــرى
ا خت ف و كما أنه بمساادة المقارنة يقام التشابه . (44)بآخر

  . ويقوم الترتيب الا المقارنة ، بين مختلف العنا ر

بين  ،من المهارات األخرى في هسا المجالو التناظر األحادي 
ــد ــواتين مــن األشــياء دون الع ــة ، انا ــر مجم ــث ً مطابق م

توزيــع مجمواــة مــن الكــرات الــا أو  ،األغطيــة مــع لعبهــا
ية كل دم كرة ل قد توضع الا و . مجمواة من الدما بواقع 
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ية شكل هندسي يقوم الطفل كل دم بين  ما  خط  يه بتو يل   ف
كسلك مساادة الطفل في مهارة التعرف الا األشكال و .كرةو

ثات ،الهندسية هاو كالدوائر والمربعات والمثل كن . غير لسا يم
هسه سموا  بار أن ير قة للك لا ور شكال ا سئلة و األ يه أ توج

ــة هــسه األشــكال ، للطفــل ــا . اــن ماهي ــه ال ــك تدريب بعــد سل
بالقلم سياً و اإلمساك  شك ً هند خط مستقيم أو  كن و .رسم  يم

ثل ، األشكال باستخدام موادو أن يقوم الطفل بتكوين األنماط م
مث ً و ،لوحة األوتادو األوتاد تل مستطيلة  شاء ك شاء  ، إن وإن

 . دسيةأشكال هن

 

 أهمية األلعاب في تعلم الرياضيات

في تعلم  ، أنوااهاو سنبين أهميتهاو ،لقد سكرنا األلعاب سابقاً 
ضيات عب. الريا لدؤوب فالل فال ا مل األط ندما  ،هو ا لسلك فع

تي ضيات ال في  يوجه الكبار أطفالهم نحو الريا ستعملونها  سي
فاهيم الري طور م يدامون ت ضألعابهم فإنهم بهسه الحالة  يات ا

فال ضافًة إ ،اند هؤ ء األط حل المشك تإ في  يدهم   لا تحد
لــسلك ينبغــي أن يكــون جــو  .تشــجيع مثــابرتهم واجتهــادهمو

جب أ   ، المنزل مفعم بالنشاط والحركة ني أّن الطفل ي هسا يع
بد  .بل اليه أن يتحرك كي يتعلم ، يترك في موقف سلبي و  

بة المت لة  ضياتلنا هنا من تحديد معنا اللع عّرف ، بالريا في
هالري ةاللعب، (Bellبل) تع ل مل مم ها وسيلة لع ا اضية الا أن

ضية و أهداف رياضية معرفية معينة قابلة للقياس هداف ريا أ
ــن مشــاهدتها ــدودة يمك ــة مح ــاب مو .(41)وجداني ــةاأللع  تنوا

عب  .ا الطفلتتبع المرحلة التي يمر بـهو لسي يل مث ً الطفل ا ف
هــو فــي  ،يوزاهــا إلــا محتويـاتو يرتبهـاو بأشـياء ي ــنفها

عدد المختلفـة وا قاتـه لا بنـاء مفـاهيم ال قة يعمـل ا  ، الحقي
قة  ، الطفل السي يلعب بنماسج ألشكال هندسيةو في الحقي هو 

سية كن لآلباء .يعمل الا بناء مفاهيم هند هات أن و ويم األم
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ة يحاولون من خ لها أن ينمو يقدموا لألطفال أنشطة لعب حر
العمليــات العكســية مثــل اللعــب و خــواد الثبــاتالطفــل  لــدى

جردلو تعبئةو بالرمل والماء ثل  شياء م  . ..كوب. ...توزيع أ
لخ عب  .(45)كرة ا حين يل هد  ضيات تم سس الريا فإن أ لسلك 

األطفــال بالرمــل ويكونــون شــوارع وبنايــات أو إنشــاء مبنــا 
غة لب فار من ا يدة .  غير  يدة مف خرى اد عاب أ مة أل ، وث

ألعـــاب التـــدريب الـــا األرقـــام و وســـ لم  أفـــااي مثـــل  
التــي ، بيــةوالقطــع التركي ،والمكعبــات الخشــبية ، والحــروف

سية أو تريتعين الا الطفل أن ي شكا ً هند شكل أ ها بحيث ت ب
العبــارات و األلغــاز، مــن األلعــاب األخــرىو . أي شــيء آخــر

اد ،الناق ة ماط أو قوا ان أن حث  من  ،والب سلة  لة سل وتكم
وت ــنيف  ،الكلمـات المتقاطعــةو ، عــاب التخمــينوأل ،األاـداد

لُعــب  إسن .تمييزهــاو ، لبطاقــاتالمواضــيع الم ــورة الــا ا
ياتهم  األطفال ظاهرة نفسية اجتمااية سات أهمية كبيرة في ح

هم لا واأل جة األو ضرة بالدر ه ، الحا ثار اول ضاً آ قة  اً أي امي
ية ) إيجابية فل العقل قدرات الط كوين  باهفي ت يرالتف ، ا نت  ، ك
  . (غيرهاو . ،..الخيال ، التسكر

ــه فــي  ــة واهتمامــاً من ــر جدي ــاء اللعــب أكث ــل يكــون أثن فالطف
ــك اــال . (41)المجــا ت األخــرى ــد سل ــنفس الروســي ويؤك م ال
لدوام أالا فيكوتسكي بقوله   يكون الطفل خ ل اللعب الا ا
 . (42)وأرفع من سلوكه اليومي المألوف  ، من متوسط امره

ــوفر للطفــل فــرد تعــد أفضــل و ألعــاب األطفــال هــي التــي ت
ــه حــب ا ســتط ع الفكــري والتســاؤلو ا كتشــاف ـــير لدي  تث

التحـــري والخيـــال والتأمـــل العميـــق فـــي مغزاهـــا الـــد لي و
ضمني عاب . وال ية لألل هداف الوجدان لا أن األ نا إ شير ه  ،ون

هداف و وهي الح ول الا المتعة مة أ في مقد تأتي  اإلشباع 
ها ت ،استخدام األلعاب ية الطفل لألهداف من حيث أن يد دافع ز

قدمو .ممتعةو بنفس الوقت هي وسائل مسلية األخرى  ،مما ت
الطفــل منــس ســن مبكــرة   بــد مــن تنظــيم ظــاهرة اللعــب انــد
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 . أسلوباً في التعليم والتعلم في البيت وا نتفاع بـها

ية  ها الا أهم تدريب طفل في  عا ً  نا دوراً ف وتلعب األسرة ه
بـهالترابط و لتنسيقاملية ا  افي األامال واأللعاب التي يقوم 

شكلو خ ل ال من  به  فة ألعا لونو تسااده الا معر لك و ال س
 ، ان طريق تقديم بعض المشك ت البسيطة التي تتضمن مث ً 

 . إحضارها أمام األسرةو املية اختيار أشياء معينة

 

 مساادةو وسائل توجيه

ي بات المنزل حد الطر ةتعد الواج يرةاأ كن أ ئق الكث تي يم  ، نال
الوالــدين أطفــالهم فــي تكــوين ثقــة لــديهم تجــاه  ـهايســااد بــ
أضــف إلــا سلــك أنهــم يســاادونهم الــا تنميــة  ، الرياضـيات

لرغو، طشعور با نضباو أخ قيات امل جيدة من أن  مالا ا
بحل الوظائف ااتماداً الا  ، ثمة وقتاً كافياً كي يقوم األطفال

يرهم لكنهم يب ، أنفسهم لدين أو غ لا الوا قوا بحاجة للتحدث إ
مارينان كيفية  ، األسرة من أفراد عض المسائل والت  . حل ب

كما يمكن مساادتهم في جمع بعض ال ور واألشكال والقيام 
أو مســـاادتهم فـــي التحضـــير ، بـــبعض الوســـائل التعليميـــة

 . للدروس القادمة

هيو مور  ياء األ باه أول ير انت قد تث تي  مور ال ية  من األ كيف
هؤ ء و ، إجراء األطفال لبعض الحسابات أول سؤال يوجهه 

من الحسابات  يد  جراء المز نا إ هل يمكن األطفال للوالدين هو 
ــسهن؟ ــم )و بال ــإن المعل ــع ف ( يرغــب ةأو المعلمــكمــا هــو متب

بالتأكيــد أن األطفــال الــسين أامــارهم بــين الخامســة والثامنــة 
نت  ، سهنياً يجرون العديد من الحسابات  ، الا األقل إ  إسا كا

جداً  يرة  فال الا  .األرقام كب باء األط شجع اآل غي أن ي لسا ينب
في و . إجراء العديد من الحسابات سهنياً  يمكن أن يرى اآلباء 

 ، للجمــع والطــرح ةمختلفــ اً أســاليبو قــاً ائكتــب الرياضــيات طر
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فة ية المألو طرق العمود ير ال يدركون  . غ باء    كان اآل فإسا 
فينبغـي أن   ي ــروا الـا أطفــالهم بــإجراء  ، قائــهـسه الطر

سابقاً  ها  كانوا يفعلون تي  قة ال سابات بالطري فالمطلوب  . الح
الطلــب مــنهم شــرح الطــرق و إسن هــو التحــدث مــع األطفــال

 . واألساليب التي يستخدمونها في المدرسة

فال إلجراء الحساباتو ستخدمها األط هي  ،من الطرق التي ي
ــ ، العــد الــا األ ــابع سلك ينبغــي مــن الكبــار أن   يمنعــوا ل

ها، األطفال من استخدام هسه الطريقة شجعونهم الي ، بل أن ي
أن نــدع األطفــال و ،خا ــة فــي الســنوات األولــا مــن العمــر

يسها  قدورهم تنف يختارون الطريقة المناسبة واألسرع التي بم
أو  ، سواء كانت ااتماداً الا الساكرة أو العد باأل ابع ، بدقة
لدى  . ة والقلمالورق باك  ير ا رت تي تث لسلك فإن من األمور ال

في المدرسة في  ، الطفل  ها  لم أطفال عض األسر تع هي أن ب
لسا  ،المنزل بطريقة تتناقض مع الطريقة المتبعة في المدرسة
كاملتين سجمتين ومت طريقتين من كسلك  .ينبغي أن تكون ك  ال

ــ ــرة مواقف ــان كثي ــي أحي ــاء ف ــس اآلب ــد يتخ ــةمتطر اً ق ــأن ، ف ك
هم ليم أو د لا تع سراون إ ثة و ي ية أو الثال في الثان من هم 

ية والحساب، العمر ان  . ..الحروف األبجد ناع  غي ا مت فينب
لك يؤدي ب ورة  ، س بل األوان  فاءات ق حدى الك طوير إ ألن ت

عويض و ،محتومة إلا اإلضرار بالكفاءات األخرى سهل ت   ي
 . (41)ما فات في السن المبكرة

 

 ـــةالخاتم

ــرة  ــن األس ــاهمة م ــت مس ــيمهم ليس ــال وتعل ــة األطف إن تربي
 ، تتجـــزأ مـــع الطـــرف اآلخـــر بـــل تكـــون وحـــدة  ، فحســـب
فكــ  الطــرفين ملتــزمين بالتفااــل المســتمر مــع  . المدرســة
سهو ، لمحيطا المجتمع قت نف في الو ما  تأثيراً الا ، ه ثر  أك
ــل ــر و. الطف ــرفين غي ــسين الط ــد ه ــأثيرات أح ــون ت ــا تك حينم
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 إسن ،بيــة والتعلــيمفالتر .يكــون الطفــل هــو الخاســر ،ةم ئمــ
كل طفل و . مسؤولية الجميع فل ل بد أن نك من هسا المنطلق  

اكتســـاباً للمعـــارف والقـــيم و نمـــواً كـــام ً لوظائفـــه العقليـــة
من  . . األخ قية والدينية يراً  سبون كث فال يكت وحيث أن األط

ها األسرة قيمهم من األسرة فإن القيمة التي و اتجاهاتهم تولي
سة حو المدر فال ن هات األط في اتجا تؤثر  كن أن  ليم يم  ، للتع

يرة و ضع كث في موا هل  تدخل األ من  بد  لة    هسه الحا في 
لمــا لــه  ــلة فــي المراحــل  ، تخــد الرياضــيات نــسكر منهــا

 . األولا من امر الطفل

ــون  - ــي أن تك ــم الرياضــيات مينبغ ــي تعل ــال ف ــاهمة األطف س
أي ممارســـتهم . ولـــيس كمتفـــرجين، كمشـــاركين باســـتمرار

ساؤل، واللعب ، العمل لخ ،والت ير  . ا في الممارسة   يغ ألن 
 . بل يغيرون أنفسهم أيضاً  ، األطفال األشياء فحسب

 ، تتطــور لــدى األطفــالو إن بعــض األفكــار الرياضــية تنمــو -
ير الفضول وحب ا ستط ع ساً ألوضاع تث  ، بااتبارهم انعكا

 . سرةالناجمة ان أامال األ

ية - نا ،إن المهارات الحسابية التقليد حدث أث ية ردود ت ء امل
ولــيس فقـط فـي مهــارات  ، األهـل أفعـال ألوضـاع يقــوم بــها

  . أي استظهار دون فهم ،  ماء

سنوات األولـا  - له فـي ال غة ينبغـي تقلي يل الـا الل إن التعو
سيطة  ، للطفل إلتاحة الفر ة أمام نمو المفاهيم الرياضية الب
 . التي تبدو معقدة اند توضيحها بالكلمات ، فقط

يال  - ير الحدسي والخ طق والتفك هارات المن  ورة بتنمية م
من خ ل حا ت اللعب والق د التي تتضمن  ، غير مباشرة

 . هندسيةو خ ائد م ورة لع قات حسابية

ضيات - نب الريا من جوا حدهما األخرى ، إن العديد  عزز أ  ، ت
 . تفسر إحداهما األخرىو ة تتداخلمث ً الحساب والهندس
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هاو يمكن القول أن ممارسات األسرة ، إسن عة حيات أو  ، طبي
المنهاج المنزلي تساهم إلا حد كبير في نجاح  اما يطلق اليه

كـــسلك المـــواد و الطفـــل فـــي تعلـــم الرياضـــيات المدرســـية )
خرى( يرون ، األ ها كث تي يرا مادة ال شاقة و عبة  ، هسه ال

 . الفهم
 

 درالم ا

(1) Walberg , H. J. & S. J. Paik (2000) , " Effective 

Educational practices" , IBE, UNESCO, Geneva. p. 

7.  

فر( ٤) مو ٨٩١٢) ، نوري جع سير ن في تف ثة  (   آراء حدي
 . ٣٢د  ، بغداد ، دار ثقافة األطفال ، تربيته  و الطفل

مان( ٣) سية ٨٩٩١) ، جوان فري ية األسا بة(   الترب  : النخ
فاءات   طور الك سنقر ، ت مة  الحة  بي  ، ترج كز العر المر

 . ١١د  ، دمشق ، للتعريب والترجمة والتأليف

  . ١١د  ، ( الم در السابق٢)

 . ٢٢د  ، م در سابق ، ( نوري جعفر١)

(6) NCTM (2000) " Principles  and Standards  for  

School  Mathematics " , Reston , VA, P. 73.  

ية  ، )بدون تاريخ( ، جان بياجيه( ٢) في الترب ناس    حق ال
قاهرة ، اليونسكو ، والتعليم في العالم الحاضر    ، باريس وال

 . ٣٢د 

 . ١١د  ، م در سابق ، جوان فريمان (١)

 . ١١_١٢د  ، م در سابق ، جوان فريمان (٩)
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ــيدا٨٠) ــا أوتش ــرون )و ( دون ــس ٨٩٩١آخ ــداد الت مي (   إا
كز  ، لحادي والعشرين   ترجمة محمد نبيل نوفلللقرن ا المر

 . ١٢د  ، دمشق ، العربي للتعريب والترجمة والتأليف

 . ١١د  ، ( الم در السابق٨٨)

 . ١٢د  ، م در سابق ، ( جوان فريمان٨٤)

ماوي )( م٨٣) اودة الري مد  لنفس  ، (٨٩٩١ح لم ا في ا   
 . ٤٠٢د ، امان، للطفل   دار الشروق

ـــدريك٨٢) ــــ  ( فري ـــل ) . ه ـــدريس  ، (٨٩١٦ب ـــرق ت   ط
ضيات   مة ، ٨ج ، الريا تي ترج مين المف مد أ خرونو مح  ، آ

 . ٨٠١د  ، نيقوسيا ، ار العربية للنشر والتوزيعالد

 . ١٦د  ، ( الم در السابق٨١)

 . ٨٨٦د  ، م در سابق ، ( نوري جعفر٨٦)

سكي٨٢) ياكوف كولومين فرد(  ٨٩٩٠) ،(  خرونو ال  ،  اآل
 . ٨١٨د  ، موسكو ،دار التقدم ،الدليميترجمة موفق 

ــتودينكين ) . ( م٨١) ــال   ط ، (٨٩١١س ، ٣   ــحة األطف
 . ٩د ، موسكو، دار مير
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)*(مضامينها التربويةو الرياضيات الشعبية
 

 

ــيات التربويــة ــدأ المــاء الرياض ــي األاــوام األخيــرة ، ب  ، ف
 ،(mathematicsEthno) (٨)ا هتمـــام بالرياضـــيات الشـــعبية

ته تو من بيئ فرد  سبها ال ها أو يكت تي يتعلم ضيات ال عني الريا
ــة ــة الثقافي وهــي الرياضــيات الخا ــة بشــعب أو ، ا جتمااي

ية  ، س لة أو جنس أو ارق بشري التي ُتؤدى بأوضاع ثقاف
فة ستعمال ممارسات ، مختل خ ل ا سبت ، من  طورت و اكت ت

ن وتختلــف فــي أغلــب األحيــا ، ونقلــت خــ ل أجيــال متعاقبــة
ضيات المدرسية . بأساليبها المتنواة اما يتم تعلمه في الريا

ـــة  ـــل الرياضـــيات الشـــعبية بكـــل الممارســـات الطبيعي وتتمث
ــل، الرياضــية ــب :مث ــد ، والت ــنيف ،الترتي ــاس، والع ، والقي

ية ،وتحديد المقادير المقارنةو  ،والتعامل مع ا تجاهات المكان
بط  ، لمنطقيوالتفكير ا، وتخطيط األنشطة ،وإدراك الزمن ور

  . وهكسا ،وا ستد ل ،بعضبعضها الاألحداث واألشياء 

نشــاطات رياضــية إ  أن األدوات قــد   تكــون  ومــع أن هــسه
وكمثـــال الــا الرياضـــيات  .أدوات رياضــية بشـــكل  ــريح

دراســة الظــواهر الســماوية مــن خــ ل الــم الفلــك  ، الشــعبية
جردة عين الم لا ال ماداً ا سو .اات لك بح قة س قت ابا   ،الو

ـــويم ـــه ،الهندســـةو ، والتق والف ـــول  ،الم حـــةو ،والتوجي
كل و. وغيرها من هسا المنطلق فإن الرياضيات الشعبية تعني 

ناس ها ال تي يحتاج ضيات ال ياتهم و الريا في ح ستخدمونها  ي
خ ل  ، و بد من اإلشارة إلا أنه قد تم التعرف . اليومية من 

سان ) لم اإلن ماء ا مال ال ية  ،(Anthropologistsأا نس بدا م
المـــاء و مــؤخراً مـــن قبــل المـــاء الــنفسو ، هــسا القـــرن
وحتــا  ،ق مختلفــة مــن العــد والقيــاسائــالــا طر ،ا جتمــاع

                                                 
  ،٢٢،  المجلــد ٨ُنشــر هــسا المقــال فــي مجلــة )) القافلــة((،  العــدد  )*(

 . م٨٩٩١
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 . الت نيف وا ستنتاج في ثقافات محلية في كافة أرجاء العالم
 

 ظهور مفهوم الرياضيات الشعبية

منــس  ،كمــا سكرنــا ،بــدأ اســتعمال مفهــوم الرياضــيات الشــعبية
ــاتسة الرياضــيات ومؤرخيهــا ، م قليلــةأاــوا الــا أيــدي أس

ها ضيا ، والمائ نوان الريا مل ا تب تح حوث وك شرت ب  تون
شعبية اام  .ال بار  كن اات تدأ  ،م٨٩١٢ويم لسي اب عام ا هو ال

قا  ،فيه استعمال م طلح الرياضيات الشعبية ندما أل لك ا وس
وهــــو أبيراتــــون ، أحــــد أســــاتسة الرياضــــيات البــــرازيليين

تتح   (٤)(D'Aambrosio Ubirato)   دامبروسيو ضرة اف محا
بها المؤتمر العالمي الخامس للرياضيـات التربوية في إدي يد 

المجتمــع الواســع ألســاتسة  حــين أثــار انتبــاه ، فــي أســتراليا
ـــين الرياضـــيات ، الرياضـــيات ـــة ب ـــروابط القوي ـــة و لل البيئ

في الحسبان ، ا جتمااية الثقافية الطبيعية  التي كانت تؤخس 
وإن كانــت بدرجــة أقــل كثيــراً مــن التنظــيم الــداخلي  ، ســابقاً 

 . للنظريات الرياضية ساتها

حول ٨٩١١و في اام  ية  م تم تشكيل مجمواة دراسية االم
من  الرياضيات نة  هسه  ، اضو ٣٠٠الشعبية ُمكوَّ وأ درت 

ت  ، اــدداً  ٨٢المجمواــة نشــرة إخباريــة مــن  ــع  ض  كمــا و 
ــدور ــي الرياضــياتتيرتين الشــهييالمجمواــة ال ــا   ، ن ف وهم

Mathematical  Reviews وZent ralbatt Fur 

Mathematik ، شعبية ضيات ال ضمن  ، الريا من  ضوااً  مو
كما أدخلت  . ت نيفاتـها للموضواات التي تخد الرياضيات

 ،دوريــات أخــرىو ،دوريــة البحــث فــي الرياضــيات التربويــة
 . الرياضيات الشعبية كموضوع بحث فيها

ما خ د  يةك ضيات التربو سابع للريا عالمي ال مؤتمر ال  ، ال
اقد و . جلسة من جلساته للرياضيات الشعبية ، م٨٩٩٤اام 

اام  لوم  تاريخ الع عالمي ل في سرا٨٩٩٣المؤتمر ال قوسيا م 
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فض ً ان  ، الرياضيات الشعبية ندوة خا ة ان ، في أسبانيا
لرياضـــيات اوهـــو  ، تحـــت العنـــوان نفســـه (٣)نشــر كتـــابين

سلك بهدف وضع أسس نظرية م  ٨٩٩٠ اام، األول. ةالشعبي
ية  ، للرياضيات الشعبية ضايا التاريخ وبتركيز خاد الا الق

اام . والمعرفية كار  ، م٨٩٩٨والثاني  من األف ادداً  عرض  ي
غة  لك ل فة   تمت ية مختل ظم ثقاف في ن هر  تي تظ ضية ال الريا

باتاتوفر التشكيلة و . مكتوبة من الكتي سعة  تي كت -لوا ها ال ب
ـــردز ـــولس قي ـــوان اـــام (  Paulus Gerdds )ب تحـــت ان

ان  ، باللغة البرتغالية في موزمبيق ،الرياضيات الشعبية(())
ية تالممارسا ضية التاريخ ياً  –المعا رة و الريا م دراً غن

ضيات المدرسية و ، من المواد لهسا الموضوع تاب الريا إن ك
 . يةفــي التســعينيات يحــوي ف ــ ً خا ــاً للرياضــيات الشــعب

ناك ال لك ه لا س يرباإلضافة إ ان  كث شورة  حوث المن من الب
ماع مؤرخينو طريق الماء النفس والماء ا جت بالطبع  و ،ال

ماء ضياتو ال ساتسة الريا يه  . أ لق ال ما يط يدام  لك  كل س
المعرفيــة للرياضــيات و برنــام  بحــث فــي األســس التاريخيــة

ــة ــم المضــامين الترب ، بمضــامين تربوي ــي أن تفه ــة وينبغ وي
البحــث فــي و بمعنــاه الواســع للتــدريس فــي كــل المســتويات

 . الرياضيات
 

 أهمية الرياضيات الشعبية

لقد ركز دامبروسيو والعلماء اآلخرون المهتمون بالرياضيات 
كرة  والا ، الثقافةو ين الرياضياتالا الع قة ب ، الشعبية ف

ق أّن الثقافات ضيات و ان الريا د المختلفة لها مفاهيم مختلفة 
فال مون  ، ااتمدت هسه المفاهيم الرياضية الا األط لسين ين ا

ــة ــة معين ــين الرياضــيات  . فــي ظــل ثقاف كمــا أن التعــارض ب
العفويــة أو التلقائيــة والرياضــيات المنهجيــة المقدمــة فــي 

سية ، المدرسة ية النف من الناح بات  حد الحلول  .يخلق اق وأ
ضيات  يد الريا م  أو توح هو د يةإلزالة هسه العقبات   ، التقليد
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ــنه  الدراســي ــي الم ــعبية ف ــاد  ، أي الرياضــيات الش أي إيج
ــس   ــالم  الخــاد  للتلمي ــي الع ــة ف أســاس للرياضــيات  التربوي

لك ، وخبراته من س ضية  كار ريا ستحداث أف هسا  ، وكسلك  ا و
ضيات   من ريا يه  ما لد يس و لدى التلم قع   ستخدام  الوا يعني ا

  .كمواد وأسس لتطوير المعرفة الرياضية

في  ستواه  سي وم لا أن التح يل الدرا سات  إ شير الدرا وت
بدأ يتناقد في بعض البلدان المتقدمة  ،الرياضيات المدرسية

يرة ثين األخ سنوات الث  يون .في ال جد التربو قد و لسين ، و ا
ية أن  ،درسوا التح يل الدراسي في مجتمعات حضرية وريف

ية ياتهم اليوم في ح يداً  كون ج فال ي كون ب ، أداء األط ما ي ين
ضيات المدرسية في الريا جداً  هؤ ء . ضعيفاً  بدأ  لك  ند س وا

فة ها  ، التربويون بالنظر إلا ما يحيط األطفال من ثقا بااتبار
سية ضيات المدر في الريا في تح يلهم  مؤثراً  قد  . اام ً  و

لة قدرات  ، أدى سلك إلا زيادة األد ية و قوة المعرف الا أن ال
ــتع ــاه ال ــف تج ــتعلم والمواق ــة ، لمال ــة بالخلفي ــا مرتبط جميعه

لك، الثقافية لا س سي، يضاف إ مااي السيا عد ا جت لسي  ،الب ا
من  فال  لا األط خاد ا شكل  تؤثر ب ية  قات تعليم لق إاا يخ

 . األقليات المحرومة

 ، وبينما يكون أداء هؤ ء األطفال خارج البيئة المدرسية جيداً 
لراشدين اً لوهسا يكون  حيح ،يكون أداؤهم أقل في المدرسة

ـــرى إيرنســـت . أيضـــاً  ـــة الرياضـــيات  (Ernest)وي أن أهمي
أنها تمثل األ ول الثقافية  ، األول: الشعبية تتمثل في جانبين
ــيات األكاديميــة ــح أنهــا بنــاء إنســاني ، للرياض . ولــسا يتض

يداناً و، والثاني ماء أنها تبين أن الرياضيات ليست م يداً لعل ح
شريةوإنما تنشأ في ، أكاديميين معينين يادين الب هسه . كل الم

فــي التربيــة النظاميــة ، هــي المجــا ت سات األهميــة التربويــة
 . لت حيح بعض المعتقدات حول الرياضيات، والشعبية
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 المضامين التربوية للرياضيات الشعبية 

ــأتي ، تحــوي الرياضــيات ــي ي ــا بالت ــرة إل ــل ألول م ــا الطف ه
ــيم  إ  أن، انا ــر مــن الرياضــيات الشــعبية، ســةالمدر التعل

يدي تدائي التقل حو ا ب لا ن فة ا هسه المعر هل  سع يتجا  ، اوا
التــي يعرفهـا األطفــال هــي مــا ، ويفتـرض أن كــل الرياضــيات

تاب ، غير أن السؤال هنا. تعلموه في المدرسة في ك كما جاء 
ــي التســعينيات هو: هــل يجــب أن   الرياضــيات المدرســية ف

ل الرياضيات المدرسية في الحسب  ً  ً  ً  ً  ً  ً  ً فة ُتدخ  ان معر
ياران ؟مدرسيةألطفال للرياضيات ال ا ناك خ يار األول ، ه الخ

ترام : واندها تكون النتائ ، هو نعم بالنفس واح قة  ت عزيُز الث
ئدة ، القيم الثقافية ثر فا ية وأك ضية تلقائ شطة الريا وجعلُ األن

بة ية الطل ية ، ألغلب اين للخلف نوا وا مين أن يكو لا المعل وا
ياً ، الثقافية لت ميسهم مؤهلين مهن مون  كون المعل ويجب أن ي

وللســماح لهــم بطــرح ، ونفســياً لإل ــغاء بدقــة إلــا طلبــتهم
لدرس يد ا سائل ق لولهم الخا ة للم شة ح جب أن  . ومناق وي

بر   قدر أك عاً ب يكون منهاج الرياضيات للمرحلة ا بتدائية متمت
دون التضحية بقائمة مف لة من الموضواات  ، من المرونة
ــة ،والمهــارات ــات معين ــي يجــب تغطيتهــا فــي أوق ومــن . الت

شأنهم في سلك شأن ، الواجب أن يترك للمعل مين مجال للحركة
عون . واضعي مناهجهم يد ال ليهم  مد إ جب أن ت ما ي خ ل ، ك

ــي اســتند إليهــا وضــع هــسه  ــادئ الت ــدريبهم  ســتيعاب المب ت
ــاه  ــدة . المن ــب مدرســية جدي ــراً ســتبرز الحاجــة لكت ، وأخي

في حساباتها ، سات توجهات، مية مساادةوأدوات تعلي تدخل 
 . مدرسيةالرياضيات ال 

وتكــون النتــائ  هــي: تعزيــز ، فهــو كــ  ،أمــا الخيــار الثــاني
تراث ، ا نقسام في اقل الطالب بين البيت والمدرسة وادم اك

ياً  ، م الثقافيةبالقي ضيات فعل موا الريا ويمكن للمعلمين أن يعل 
وينظر ، لخلفيات الثقافية لت ميسهمدون أية معرفة جوهرية با
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حدة بع مسالك وا ها تت ، إلا األنشطة الرياضية إجما ً الا أن
ها فق متطلبات بة و سيير الطل لك ، يقوم المعلمون خ لها بت وس

بر تحديـد مسـبق لمنـاه  الرياضـيات بـدءاً مـن المدرسـة ، ا
ــة ــة ، ا بتدائي ــة لتلبي ــب المدرســية التقليدي ــي الكت ــسلك تكف وب
جا يةالحا من . ت التربو قال  سألة ا نت بالطبع م ناك  ظل ه وت

نا  .الرياضيات الشعبية إلا الرياضيات المدرسية الرسمية وه
تبرز الحاجة لتدريب المعلمين الا فن املية تسهيل ا نتقال 

في  ، هسه نة  با اتماد الا القدرات اإلبدااية الرياضية الكام
قال حتا اآلن ولم ينجز في مسألة ا  ، الرياضيات الشعبية نت

 . إ  النزر اليسير

ظر وفي الواقع فان الرياضيات الشعبية   توف قط وجهة ن ر ف
ضيات  سعة للريا طرق وا سات و لا ممار ية ا مت لة  محتو
توفر أيضاً شمولية أكثر وكسلك  وإنما ، ببيئات ثقافية متنواة

ليم ظيم والتع كوين والتن يات الت في  ، لعمل ضيات  شر الريا ون
إن اإلقــرار ب ــحة تــاريخ الثقافــات . اء المعمــورةكافــة أرجــ

قادرة الا  ، المختلفة يقدم فر ة فة  لتكوين قدرة ساتية وثقا
بدااهم  قوة إ لا  فراد للو ول إ ية لأل قة امل شفاف طري است

 . بشكل كامل
 

 الهوامش

ـــية أو ( ٨) ـــ  مدرس ـــاً الرياضـــيات ال ـــا أيض ـــق اليه ويطل
 . الرياضيات العرقية

وهو أستاس في  ، البرازيلية لتاريخ العلومرئيس الجمعية ( ٤)
 ، معهد الرياضيات واإلح اء والحاسوب في جامعة كامبيناس

 . بالبرازيل
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 الكاتب في ســطور

 

 الحكيم ـ أحمد محمـد جـواد محســــن

 . ـ اراقي الجنسية

 . ٨٩٢٢ـ مواليد الب رة ) العراق( اام 

ضيات/تربية  في الريا كالوريوس  شـهادة ب لا  ـ حا ل ا
 . ٨٩٦١/٨٩٦٩من جامعة الب رة اام  

ـ حا ل الا شهادة دبلوم اال في الرياضيات من جامعـة 
 . ٨٩٢٩بريطانيا( اام دندي )

ــي الرياضــيات مــن  ــا شــهادة  ماجســـتير ف ــ حا ــل ال ـ
 . ٨٩١٨جامعـة دندي )بريطانيا ( اام 

ــ امــل مدرســـاً للرياضــيات فــي المــدارس الثانويــة فــي  ـ
 ( ٨٩٢٢ـ  ٨٩٢٠الب رة ) 

قار   عـة  ية /جام ية الترب في كل ضيات  ستاساً للريا ـ امل أ
تــي العلــوم وفــي كلي ، (٨٩١٨يــونس فــرع البيضــاء  )

 . ( ٨٩٩٦ـ ـ ٨٩١٤والتربية / جامعة سبها في ليبيا ) 
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